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25 жил “хадгалсан” хуулийг ашиглах
санал асуулга

Түрээсээр өгөх сурах бичгийн сураг ч
алга

Санал асуулгаар ард түмэн дэмжихгүй бол Үндсэн
хуульд дахин найман жил гар хүрэхгүй.
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БСШУСЯ-нд Азийн хөгжлийн банкнаас сурах
бичиг хэвлэх зөвшөөрөл өгөөгүй гэв.
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В.Путин хийн хоолойг Монголоор
дайруулах боломжийг судлахыг
даалгалаа
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Хэлмэгдэн
тарчлагч
түмэндээ
гүн эмгэнэл
илэрхийлье

улс төр
Ерөнхийлөгчийн зарлигаар
Ялалт музейн захирал Л.Мягмар
сүрэнд гавьяат цол хүртээв.
Парламентад суудалгүй намууд
шинэ Үндсэн хуулийг батлах ёстой
гэлээ.
Төрийн өндөрлөгүүд
хэлмэгдэгсдийн хөшөөнд цэцэг
өргөж, хүндэтгэл илэрхийлэв.
Сэлэнгэ аймагт зөрчилтэй
уурхайнуудыг буулгаж, зарим тоног
төхөөрөмжийг хураав.
эдийн засаг
Алтны үнэ сүүлийн зургаан
жилийн хамгийн өндөр түвшинд
хүрлээ.
Он гарснаас хойш ашиглалтын
23 тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй
болгожээ.
БНХАУ-ын хэрэглээний үнийн
индекс наймдугаар сард жилийн
дүнгээр 2.8 хувиар өсжээ.
ТОП 20 индекс 0.54 хувиар буурч,
зах зээлийн үнэлгээ 2.48 их наяд
төгрөгтэй тэнцлээ.
Топ 20 индекс
(нэгжээр)
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Жил бүрийн есдүгээр сарын 10-ныг улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгсдийг дурсах өдөр болгон “тэмдэглэж” байхыг 1996 онд УИХ-аас зарлигдсанаас хойш 23 жил өнгөрчээ. Гэвч
энэхүү онцгой өдрийн ач холбогдол улам бүр бүдгэрч, өнгөрснөөс үлдэх ой санамж, ирээдүйд хүргэх сэрэмж, сургамжийн дохио суларч байгааг эрхгүй бодолхийлэв. 3
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нийгэм
ЕБС-ийн сурагчдад нэг жилээс
дээш хаягтаа амьдарсан байх
шаардлага тавихыг хориглов.
"Сайн" картаар иргэдийн
хэрэглээг хязгаарлахгүйгээр
сайжруулсан түлш авч болно гэв.
Төгөлдөр хуурч С.Саянцэцэгийг
Монгол Улсын соёлын элчээр
томиллоо.
Гаалийн ажилтнууд хахуульд
авсан мөнгөө нууж буй бичлэгийг
АТГ-аас дэлгэв.
Дэлхий
БНХАУ-ын төлөөлөгчид
худалдааны асуудал зөвлөлдөхөөр
АНУ-д очихоор боллоо.
АНУ-ын 48 муж улс Google-д
монополийн хэргээр мөрдөн
шалгах ажиллагаа эхлүүлэв.
Хар салхины улмаас Токиогийн
нисэх буудалд 13 мянган зорчигч
саатлаа.
ОХУ-ын Эрүүл Мэндийн Яам
цахим тамхины эрүүл мэндэд
учруулах нөлөөг судлахаар болов.
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Хүнсний ногоонд нуугдсан хор
сэтгэцэд нөлөөлөх аюултай
Б.Гантиг
ЗГМ
Дэлгүүрийн лангуун дээр шүр
шиг бөнжийх улаан алим урд
хөршөөс оруулж ирсэн амтат
жимсний нэг. Нүдээр харахад
өө сэвгүй хэрнээ хазаад үзэхэд
арааны шүлс асгаруулам сайхан
амт лав алга. Харин голынх
нь үртэй хэсэгт үл ялиг хөгц
харагдах нь идэх дур хүслийг
шууд л унтраав. Энэ бол
өнөөх мөөгөнцрөөр өвчилсөн
хүнсний бүтээгдэхүүний нэг
аж. Жимсний энэхүү мөөгөнцөр
өвчнийг устгадаг химийн
бодисын ерөнхий нэршил
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Нийт одонтой ээжүүд
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Alibaba-гийн шинэ тэргүүн
жижиглэн худалдаанд хувьсгал
хийнэ
Питер Эльстром, Лулу Илунь Чэн
Даниэл Жан Шанхай дахь газар
доорх гарааштаа жижиг багийн
хамт хэдэн сарыг өнгөрөөсөн
удаатай. Alibaba Group Holding
Ltd-ийн гүйцэтгэх захирал
тэрбээр Ханжоу дахь хамтран
зүтгэгчдэд нь хүртэл галзуутай
санагдах нууц төлөвлөгөө
хэрэгжүүлэхээр ажилласан юм.
Тэрбээр цахим худалдааны аварга
компани дотроо хүнсний дэлгүүр,
ресторан, хүргэлтийн аппликэйшн
нэгтгэсэн цогц үйлчилгээ бүхий
старт-ап байгуулахаар шийдсэн
хэрэг. Шинэ старт-ап нь ложистик,

ЗЭС

1,515.50
0.66%

5,833
0.21%

The official
gazette

төлбөр тооцооны үйлчилгээг
шуурхай болгохын тулд робот
болон царай таних технологи
ашиглана.
Өдгөө Хятадын 17 хотод 150
дэлгүүр ажиллуулж буй Freshippo
нэртэй уг төсөл Alibaba-гийн
ирээдүйг тодорхойлох Жан даргын
төлөвлөгөөний цөм нь. Ханжоу
дахь нэгэн салбар дэлгүүрийг
саяхан очиж сонирхоход таазанд
суурилуулсан дүүжин замаар
урсах хуванцар савнууд онлайн
захиалгын дагуу бараа цуглуулж
байв.
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Г.Байгал
@baigalZGM
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2012

дэлхий

Хятадын
үйлдвэрлэлийн
өсөлт Монгол
руу ойртож
байна

Алдарт эхийн
одонтой
ээжүүдийн тоо

2013

АЛТ

бүрэлдэхүүн
компани

нь пестицид. Пестицидийн
хүнсний ногоонд хэрэглэх
зөвшөөрөгдөх тунг олон улсын
байгууллага тогтоосон байдаг ч
газар тариалан эрхлэгчид заасан
хэмжээг хэтрүүлэн хэрэглэдэг
талаар албаны эх сурвалж хэлж
байв. Пестицидийн үлдэгдэл
ихтэй хүнсний ногоо худалдааны
захуудад борлуулагдаж буй
нь аюулын харанга дэгдээж
болзошгүй байна. Хэт их
хэмжээгээр хэрэглэвэл бүдүүн
гэдэс, хөх, түрүү булчирхайн
хорт хавдар үүсгээд тогтохгүй
үхлийн аюулд ч хүргэдэг гэдгийг
ДЭМБ анхааруулсаар байгаа юм.

згм: инфографик
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Ж.Гэрэлчулуун©

91,976
140,783
114,930
116,249
132,101
134,990
138,362
143,922

ҮСХ©

Урд хөрш үйлдвэрлэлийн
тэнхлэгээ өөрчилж байна.
Сүүлийн 20 жилд далай хэмээх
давуу талтай ойр оршдог
Хятадын өмнөд бүс нутгууд усан
замын хямд тээвэрт түшиглэн
үйлдвэрлэлийн салбараа үлэмж
хөгжүүлсэн. Гэтэл аж үйлдвэр
өндөр хөгжсөн Хэбэй, Таншань
зэрэг муж нь урд хөршийн
эдийн засгийн өсөлтийн зүрх
болсон ч эргээд утаа зэрэг
орчны бохирдлын голомт болсон
юм. Тиймээс Бээжинг тойрсон
аж үйлдвэрийн төвлөрлийг
сааруулж, хөгжлийг хязгаар
нутгуудад түгээхийн тулд
Хятадын Засгийн газар бодлогын
хараагаа баруун хойд зүгт
чиглүүлж эхэллээ. Бусад мужтай
жишихэд үйлдвэрлэл харьцангуй
сул хөгжсөн Шиньжян-Уйгур,
ӨМӨЗО зэрэг баруун хойд
бүс нутгийг чиглэсэн хөрөнгө
оруулалтаа нэмэгдүүлж байгаа
юм.
Эдгээр бүс нь Хятадын дарга
Ши Жиньпиний эхлүүлсэн
“Бүс ба зам” санаачилгыг
урагшлуулах эх газрын гарц
болох учиртай. Тиймээс “Бүс ба
зам” дагасан бүтээн байгуулалт,
дэд бүтцийн төслүүд буцалж
байна.
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Улс төр

25 жил “хадгалсан” хуулийг
ашиглах санал асуулга
Санал асуулгаар ард
түмэн дэмжихгүй
бол Үндсэн хуульд
дахин найман жил
гар хүрэхгүй

» Шагнал
Ерөнхийлөгч Х.Баттулга
зарлиг гаргаж, Дорнод
аймгийн Халхгол сумын
Ялалт музейн захирал
Л.Мягмарсүрэнд Монгол
Улсын Соёлын гавьяат цол
хүртээв.
» Намууд
Парламентад суудалгүй
намуудын төлөөлөл
Үндсэн хуулийн нэмэлт,
өөрчлөлтийн хоёрдугаар
хэлэлцүүлэг дуусаж,
ард нийтийн санал авах
болсонтой холбогдуулан
мэдээлэл хийлээ. Эдгээр нам
нь Үндсэн хуульд нэмэлт,
өөрчлөлт оруулахгүй,
шинээр батлах ёстой гэж
үзэж байгаа бөгөөд үүнд 17
улс төрийн хүчин нэгдсэн
гэв.

Монгол Улс
тусгаар улс мөн
эсэхээ баталгаа
жуулахын
тулд 1945 оны
аравдугаар
сарын 20-нд
анх удаа ард
нийтийн санал
асуулга явуулж
байсан түүхтэй.

Б.Энхжаргал
@enkhjrglZGM
1992 онд ардчилсан, шинэ
хэмээх тодотголтой одоогийн
Үндсэн хуулийг баталснаас
хойших 27 жилийн хугацаанд
Монголд ахиц дэвшил, алдаа
оноог дэнсэлсэн өдрүүд
үргэлжилж байна. 2000 онд нэг
удаа Үндсэн хуульд гар хүрч,
“дордуулсан долоо” гэх шошготой
долоон заалтыг оруулсан нь
өнөөгийн эмх замбараагүй
байдал руу Монголын нийгмийг
оруулсан гэж “оношилдог”.
Тиймээс уг долоон заалтыг
засах зорилготой Үндсэн хуульд
оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн
төслийн хэлэлцүүлэг засаглалын
өөрчлөлт рүү түлхчихэв үү гэлтэй
үйл явдлууд улс төрийн хүрээнд
өрнөж эхэллээ.
Ямар ч байсан “Үндсэн хуульд
өөрчлөлт оруулах шаардлагатай
юу, үгүй юу” гэсэн асуулт тавьж,
энэ хоёрын аль нэгийг нь ард
түмнээр шийдүүлэхээр боллоо.
Монгол Улс тусгаар улс мөн
эсэхээ баталгаажуулахын тулд
1945 оны аравдугаар сарын 20нд анх удаа ард нийтийн санал
асуулга явуулж байсан түүхтэй.
Харин энэ удаа Монгол Улсын
Үндсэн хууль болон Монгол
Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт,
өөрчлөлт оруулах журмын тухай,
Ард нийтийн санал асуулгын
тухай хуулийн дагуу Монгол
Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт,
өөрчлөлт оруулах асуудлыг
иргэд сонгогчид өөрсдөө шийдэх
эрхтэй болж байна. Өөрөөр

Згм Товчхон

» Томилгоо
Гадаад харилцааны сайд
Д.Цогтбаатар Сангидоржийн
Саянцэцэгт Монгол Улсын
Соёлын элчийн гэрчилгээг
гардуулан өглөө.
С.Саянцэцэг Монгол Улсаа
хилийн чанадад сурталчлах,
соёл урлаг, түүхийн хоёр
талын хамтын ажиллагааг
хөгжүүлэхэд дэмжлэг
үзүүлэх үүрэгтэй ажиллах
юм.
хэлбэл, 1945 оноос хойш анх
удаа Ард нийтийн санал асуулга
явуулах шаардлага үүсэж байна
гэсэн үг.

Нэг удаа ч
хэрэглээгүй
хуулийг гурван
удаа өөрчилсөн
Тэгвэл Монгол Улсын УИХ
1995 онд Ард нийтийн санал
асуулгын тухай хуулийг анх
баталсан. Гэхдээ өнөөдрийг
хүртэл бараг 25 жилийн турш
нэг удаа ч хэрэглээгүй юм.
Тэгсэн атлаа 2006, 2015, 2017
онд өөрчлөлт оруулсан. 2015
оны дөрөвдүгээр сард уг хуулиас

“Ард нийтийн санал асуулгаар
шийдсэн асуудалд цаашид нэмэлт,
өөрчлөлт оруулах бол УИХаар хэлэлцэж, нийт гишүүний
дөрөвний гурваас доошгүйн
саналаар шийдвэрлэнэ” гэсэн
гол босго заалтыг нь авч хаясан
байна. Ард нийтийн санал
асуулга ойр ойрхон болохгүй.
Хаа нэг, жинтэйхэн асуудлаар л
иргэдээс асуух нь ойлгомжтой.
Тиймээс тэднээс асууж тусгасан
саналыг хялбархан “эвдэхгүй”-н
тулд УИХ-ын нийт гишүүний
гуравны нэг буюу 57-гоос дээш
хүн дэмжиж байж өөрчлөхөөр
зориуд оруулсан аж. Гэтэл
өмнөх парламент уг заалтыг
авч хаясан нь анхаарал татаад
байгаа юм. Одоо магадгүй
санал асуулга явууллаа гэхэд
дараа нь дурын хэдэн гишүүн
нэмэлт, өөрчлөлт оруулаад л
“засчихаж” болно гэсэн үг. Харин

2017 оны өөрчлөлтөөр “Санал
асуулгыг Улсын Их Хурлын,
Ерөнхийлөгчийн болон аймаг,
нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын сон
гуультай хамтатган явуулах бол
Сонгуулийн тухай хуульд заасны
дагуу санал асуулгыг санал авах
өдрөөс 21-ээс доошгүй хоногийн
өмнө товлон зарлана” хэмээн
өөрчилсөн байна. Өмнөх хуулиар
бол энэ хугацаа 65-аас доошгүй
хоногийн өмнө гэж байсан аж.
Түүнээс гадна өнгөрсөн
сонгуулиудаар хамгийн ихдээ
1983 хэсгийн хороо байгуулж
байсныг СЕХ-ноос мэдээлсэн.
Харин энэ удаагийн ард нийтийн
санал асуулгаар түүнээс ч
олныг байгуулах төлөвтэй
байгаа юм. Учир нь хуульд
зааснаар иргэдийн саналыг
авах нэг хэсэг нь суманд 2000аас, аймгийн төвд 2500-аас,

нийслэлийн дүүрэгт 3000-аас
дээшгүй санал өгөх иргэнтэй
байх ёстой. Улмаар нэг хэсэгт
байх санал өгөх иргэний тоо
200-гаас доошгүй байна хэмээн
зааж өгсөн байдаг юм.
Монгол Улсын Үндсэн хуульд
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
журамд зааснаар Ард нийтийн
санал асуулгад оруулах төслийг
Үндсэн хууль, энэ хуульд заасан
бүхий л зарчим, шаардлага,
журмыг баримтлан боловсруулж
чуулганы нэг, хоёр дахь
хэлэлцүүлгээр хянан хэлэлцэх
ёстой. Парламент ч энэ дагуу
хэлэлцэн, санал асуулга явуулах
кнопыг олонх нь дарсан.
Хэрвээ ард нийтийн санал
асуулгаар иргэд Үндсэн хуульд
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаард
лагагүй гэж үзвэл хуулийн дагуу
дахин найман жил Үндсэн
хуульд огт гар хүрэхгүй юм.

» Байнгын хороо
Үндсэн хуульд нэмэлт,
өөрчлөлт оруулах төсөлд
байгалийн баялагтай
холбоотойгоор УИХ-ын нэр
бүхий 20 гишүүн “Стратегийн
ордын 50-иас дээш хувь нь
ард түмний мэдэлд, төрийн
эзэмшилд байна" гэсэн
томьёоллыг оруулах саналыг
ажлын хэсэгт гаргасан билээ.
Тэгвэл уг саналыг Төрийн
байгуулалтын байнгын
хорооны хуралдаанаар
хэлэлцээд, "Стратегийн
орд, байгалийн баялгийг
ашиглахдаа байгалийн баялаг
ард түмний мэдэлд байх
заалтад нийцүүлэн түүний
үр өгөөжийг дийлэнх нь ард
түмэнд ногдож байх эрхзүйн
үндсийг хуулиар тогтооно"
гэж найруулан өөрчлөхөөр
боллоо.

ЗГМ: Тодруулга

Ч.Хүрэлбаатар: Төсвийг тодотгохгүйгээр
₮29.9 тэрбумыг босгоно
Зарим салбарын
арга хэмжээг
зогсоож, хэмнэлт
хийнэ
Б.Энх
ЗГМ
Аравдугаар сарын сүүлээр
зохион байгуулах ард нийтийн
санал асуулгад шаардлагатай
29.9 тэрбум төгрөгийн сан
хүүжилтийг хэрхэн бүрдүүлэх
талаар Сангийн сайд Ч.Хүрэл
баатараас тодрууллаа.
-Ард нийтийн санал асуулгыг
явуулах санхүүжилтийн эх
үүсвэрийг шийдвэрлэхийн тулд
төсвийг тодотгож магадгүй
гэсэн мэдээлэл байна. Энэ
талаар тайлбар өгөхгүй юу?
-Төсвийг тодотгохын тулд
тодорхой нөхцөл бий болох

шаардлагатай. Одоо мөрдөгдөж
байгаа хуулийн дагуу төсвийн
орлого буурах үед зардлыг
багасгах, танах чиглэлээр
тодотгол хийнэ. Үүнийг манай
УИХ-ын гишүүд бүрэн ойлгож,
дэмжиж байгаа. Харин санал
асуулга явуулахад шаардлагатай
29.9 тэрбум төгрөгийн зардлын
задаргааг бид үзээгүй. Үзсэн
хойноо Сангийн яам саналаа
хэлнэ. 2017 оны Ерөнхийлөгчийн
сонгуулийн эхний шатны санал
хураалтын зардал нь 14.7 тэрбум
төгрөг байсан санагдаж байна.
Харин хоёр дахь шатных нь
долоон тэрбум төгрөг болсон.
Тиймээс бид 29.9 тэрбум

төгрөгийн зардлыг хянаж үзээд,
тухайн хөрөнгийг яаж гаргах вэ
гэдэг саналаа боловсруулна.
-Тэгэхээр төсвийг тодот
гохгүй гэсэн үг үү?
-Мэдээж санал асуулгыг
зохион байгуулахад оролцдог
байгууллагуудын зардлыг эргэж
авч үзнэ. Мөн зарим салбарын
арга хэмжээнүүдийг хянаж,
танаж болох зардлуудыг нь
нягталж үзэх болно.
-Аль салбараас хэдий хэмжээ
ний хэмнэлт хийх бололцоотой
байгаа вэ?
-Зардлын хэмжээг хянаж
үзнэ. Тэгэхээр тоо яриад яахав.
Төсвийг бол тодотгохгүй.
-ЗГХЭГ-ын дарга Л.ОюунЭрдэнэ энэ мөнгийг Засгийн
газрын нөөцөөс гаргах боломж
байхгүй гэсэн. Энэ үнэн үү?
-Юу ч гэсэн саналаа аваад,
хаана ямар зардлыг танаж боло
хыг үзнэ. Төсвөөс боломжтой
бүхий л арга хэмжээг үзээд,
зарим арга хэмжээг зогсоох,
хэмнэх ажиллагааг хийнэ.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
МЭДЭЭ СОНИН
Захиалга үргэлжилж байна
Эх орон, газар шороондоо л хайртай яваарай.

Д.Лувсаншарав
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Ерөнхий сайдын “лүндэн”
Ц.Нямдоржийг барьц алдуулав

Эрдсийн ганзага дундраагүй

Ерөнхий сайд С.Зоригийн хэргийг яаралтай
шийдэхийг үүрэгджээ. > 2

Эрдсийн орлого ДНБ-ий 6.2 хувийг
бүрдүүлжээ. > 4

YНЭ: 1000₮

АНУ-д цохилт өгөх
чадалтай пуужин туршлаа
Ikea дэлгүүрүүдээ хотын
төвд шилжүүлнэ

Ubinfo.mn сайт шилдэгт багтлаа
“Засгийн газрын мэдээ”
сонины цахим хуудас
Ubinfo.mn нь Монголын
мэдээллийн шилдэг
сайтуудын тавдугаарт
бичигдлээ.

Zaluu.com
News.mn
Medee.mn
Dorgio.mn
Zindaa.mn

Gogo.mn
Xopom.com
Ikon.mn
Caak.mn
Ubinfo.mn

Эх сурвалж: Alexa.com©

ОНЦЛОХ
УЛС ТӨР

Зөрчлийн тухай хуулийн
Үндсэн хууль зөрчсөн заалтын
үйлчлэлийг түдгэлзүүлэв.
МАН-ын генсек
Д.Амарбаясгалан урд хөршид
айлчлал хийхээр мордлоо.
Монгол Улс төмөр замын
дамжин өнгөрөх тээвэрт 25 жил
тарифын хөнгөлөлт эдэлнэ.
АН-ын бүлэг Төв банкны
тухай хуулийн төслийг
судлахаар болов.
Монгол, Вьетнамын хооронд
шууд нислэгтэй болох асуудлыг
судална гэлээ.

АНУ, Хойд Солонгосын зөрчил
Хятадын хил дээр айдас төрүүлэв
Хятадын зүүн хойд нутгийн Чанбай хошуу далайн хүнс, уулсын
дунд оршдогоороо алдартай. > 10

Эмма Данкли
Эдийн засгийн удаашрал,
хэрээс хэтэрсэн өр зээлийг
шийдвэрлэх арга хэмжээтэй
уялдан Хятадын ирээдүй бүрхэг
боллоо.
Сүүлийн хоёр долоо хоног
хагасын хугацаанд Хятадын
хувьцааны зах зээл таван хувиар
унаж, тус улсын Засгийн газрын
бондын өгөөж эгзэгтэй дөрвөн
хувийн хязгаарыг давсан нь
хөрөнгө оруулагчдыг улам
түгшүүлэв.
Хятадад хөрөнгө зарах ажил
лагаа эрчээ авсан нь дэлхийн
хувьцааны зах зээлийн өнөөгийн
нөхцөлөөс зөрүүтэй байгаа юм.
Эх газрын Хятадын CSI 300,
Хонконгийн Hang Seng индекс
саяхан унасан нь дунд зэрэг
өсөлттэй S&P 500, Euro Stoxx
50 индексээс эсрэг хандлага
тодорхойлж байна.
Хятадын хувьцааны зах зээл
дэх уналт нь сөрөг муу үзэгдэл
биш, ердөө л өсөлтийн он жилүү
дийн дараа хөрөнгө оруулагч
нар ашгаа хүртэж буйн тусгал
хэмээн зарим хөрөнгө оруулагч
тайлбарлах аж.
“Борлуулалтын ихэнх нь
хүмүүсийн сэтгэлийн хөдөл
гөөнөөс үүдэлтэй. Энэ онд
зах зээл ингэж их өссөн юм
чинь ашгаа олж авцгаая гэж
буй хэрэг” хэмээн Aberdeen
Standardын сангийн менежер
Николас Чуй тодотгов. “Хятадын
онцлогтой өвөрмөц үзэгдэл. Дээр
нь татварын шинэчлэлийн хууль
АНУд сэргэлт үүсгэчихлээ”
хэмээн тэрбээр нэмж өгүүллээ.
CSI 300, Hang Seng аль аль нь
олон жилийн турш тус бүр 31
болон 20 хувийн жилийн дундаж
өсөлттэй явж ирсэн юм. Жилийн
эцсээр ихэвчлэн арилжаа
намждаг тул зарим шинжээч
нар хөрөнгө оруулагчдад мөнгөө
хадгалж түр хүлээхийг зөвлөдөг.
Гэтэл өөр нэг хэсэг нь саяхны
борлуулалтыг зарчмын шинж
чанар бүхий, ирэх жил дуустал
үргэлжлэх урт хугацааны хүчин
зүйлээс шалтгааллаа хэмээн
тайлбарлаж сууна. “Сүүдрийн

ДЭЛХИЙ

ЗГМ: ЦУВРАЛ

Хамгаалал дутсан хүүхдээ төр хайхрах цаг болжээ
Г.Оюунтөгс
@oyuntugsZGM

Нэг үе тав, арваараа хэл
хэлдсэн бүлэг хүүхэд хотын
гудамжаар их харагддаг бай
сан. Орон сууцны хороолол,

дэлгүүр, худалдааны төв гээд
олон нийтийн газраар дуу
нь хадаж, нүд үзүүрлэгдэх
нь их. Одоогоос арав гаруй
жилийн өмнө ийн харагддаг
байсан эдгээр хүүхэд нэг л
өдөр усанд хаясан чулуу шиг
алга болчихсон. Хэн, хаашаа,

авч явсныг мэдэх ганц ч хүн
алга. Явган яриагаар гад
нын оронд эд эрхтний донор
болгон аваад явчихсан, хүний
наймааны золиос болсон гэж
цуу сонсдоно.
Цагдаагийн алба, хүүхэд
хамгааллын байгууллага, хол

богдох албаныхнаас энэ талаар
тодруулахад эрэн хайж байгаа,
эсвэл одоо насанд хүрсэн, хө
дөлмөр эрхэлж байгаа гэсэн
товчхон бөгөөд цааргалсан
хариулт л өгдөг.
►5

ЗГМ: ИНФОГРАФИК

ЦАГ АГААР

105
CSI 300
104
103
102
S&P 500
101
100
99
98
XI

2017
шинжээч дурдлаа. “Худалдаж
авахад үнэтэй автомашин гээч
барааг авахад олгодог татварын
хөнгөлөлтийг сунгахгүй л бол
байдал эрсдэлтэй” хэмээн ноён
Чуй өгүүлэв.
Удааширч буй Хятадын
эдийн засаг ирэх онд Ази дахь
бусад бүс нутагт нөлөөлж
болзошгүйд эдийн засагч нар
түгшиж байна. Bank of America
Merrill Lynchийн эдийн засагч
“Дотоодын хөрөнгийн зах зээлд
хөшүүргийн механизм суларсны
дүнд Хятадын эдийн засаг саарах
аваас нийт Азид өсөлт сулрах
аюултай”г саяхан тайлбарласан.
Бодлого тодорхойлогч нар хэт
чанга арга хэмжээ авч буйтай
зэрэгцэн үл хөдлөх хөрөнгө
үүсгэх ажиллагаа багасах аваас
БНХАУд эдийн засгийн удааш
рал тооцоолсноос ч ноцтой болж
хувирна хэмээн тус банкны эдийн
засагч нар сэрэмжлүүлсэн юм.
Хятадын үл хөдлөх хөрөнгийн
салбар ирэх онд анхаарлын
төвд байх төлөвтэй. Үүний
нэг шалтгаан нь нь түрээсийн
салбарт өсөлт үүсгэх зорилгоор
орон сууцны зах зээлд шинэчлэл

XII
хийх төсөл юм. ХКНын
аравдугаар сарын их хурал дээр
тус улсын дарга Ши Жиньпин
эдийн засгийн шинэчлэлийн
талаар үг хэлэхдээ орон сууц нь
“үнэ хөөргөдөх бус” хүн амьдрах
зориулалттайг анхааруулж байв.
Хятадад хоосон орон сууц
ихсэж буй сөрөг үзэгдэл байрны
түрээсийн шинэчлэлтэй хосолс
ноор үл хөдлөх хөрөнгийн зах
зээлд төдийгүй төмөрлөгийн
эрэлт нийлүүлэлтэд сөрөг
нө лөөлж бол зошгүйг зарим
ажиглагч сэрэмжлүүлсэн юм.
“Хоосон орон сууцны нөөц 25
хувиар өссөнийг бид тооцоолоод
байна. Гэтэл бусад хөгжингүй
улсад энэ үзүүлэлт 810 хувьтай”
хэмээн Liberum банкны шинжээч
нар хөрөнгө оруулагч нартаа
мэдэгджээ. “Хукоу” буюу өрхийн
бүртгэлийн шинэчлэл, хөрөнгө
нөөцийг үр ашигтай зарцуулах
бодлогын үр дүнд ирэх арван
жилд үл хөдлөх хөрөнгийн эрэлт
гурван тэрбум хавтгай дөрвөл
жин метрээр буурна хэмээн тус
банкны шинжээч нар
үзэж байна.

Гадаадынханд үл хөдлөх худалдахгүй
Шинэ Зеланд иргэдээ орон байраар хангахад хүндрэл гарсан тул
орон сууцны бодлогод эрс шинэчлэл хийхээр шийдвэрлэлээ. > 10

Сэм Флэминг
АНУын төв банкны үүрэг
гүйцэтгэгч Холбооны нөөцийн
систем энэ долоо хоногт бодлогын
хүүгээ өсгөх шийдвэр гаргах
төлөвтэй. Энэ удаа хүү өсөх аваас
татварын хөнгөлөлт, АНУын
эдийн засгийн өөдрөг нөхцөлтэй
уялдан ирэх онд бодлогын хүү
дахиад хэд хэдэн удаа өснө хэмээн
шинжээч нар таамаглаж байна.
Холбооны нөөцийн системийн
тэргүүнээр ажиллах хугацаандаа
хийж буй сүүлчийн том арга
хэмжээ болгон Жанет Йеллен
лхагва гарагт бодлогын хүүг
гуравдах удаагаа 0.25 хувиар өсгөх
бололтой. Энэ нь хүүг 1.251.5
хувьд хүргэх төв банкны зорилгод
нийцүүлсэн арга хэмжээ болох аж.
Татварын шинэчлэлийн хуулийг
конгресс шуурхай сайшаасантай
зэрэгцэн Холбооны нөөцийн
бодлого тодорхойлогч нар санхүү
гийн түлхэц өгөх бодлогоо хойш
тавьж дотоодын нийт бүтээг
дэхүүний тооцоонд татварын
хөнгөлөлтийн нөлөөг харгалзан
үзэхээр төлөвлөжээ.
“Эдийн засаг сайжирч байгаа нь
яах аргагүй бодит байдал” хэмээн
Орегоны их сургуулийн Холбооны
нөөцийн бодлого судлаач эксперт
Тим Дью өгүүлэв. Санхүүгийн
зах зээл тогтворжиж, татварын
хөнгөлөлт олгохоор зэхэж байгаа
нь ирэх шинэ онд бодлогын хүүг
улам нэмэх нөхцөл болно хэмээн
тэрбээр үзэж байна.
Бүгд найрамдахчуудын дэв
шүүлж буй татварын багц хууль
нь эдийн засгийн өсөлтөд дунд
зэрэг нөлөөтэйг шинжээч нар
тайлбарлав. Уг хууль 2018, 2019
онд эдийн засгийг тус бүр ердөө
0.3 хувиар өсөх нөхцөл болно
хэмээн Goldman Sachs тооцоолжээ.
Юутай ч АНУын эдийн засаг
ажиллах хүчийг бараг бүрэн
дайчилж, дэлхийн нийт эдийн
засаг тогтворжин, инфляц өсөх
магадлал ихсэж, ойрын богино
хугацаанд татварын хөнгөлөлттэй
нөхцөл бүрдэх гэж буйгаас үүдэн
ирэх онд хүү өсөх магадлал
өндөр байна. “Ирэх долоо хоногт
гарах эдийн засгийн урьдчилсан
тооцоогоор ажилгүйдлийн хувь

хэмжээ есдүгээр сарын таамгаас
бага, дотоодын нийт бүтээг
дэхүүний өсөлт ч илүү гарах
шинжтэй. Энэ хоёр үзүүлэлт аль
аль нь бодлогын хүүг хэвийн
хэмжээнд сэргээхэд дэмжлэг болж
байна” хэмээн JPMorgan Chase
ийн эдийн засагч Майкл Фероли
тайлбарлав.
Ажилгүйдлийн түвшин 2000аад
оны эхэн үеэс хойш тохиолдож
байгаагүй 4.1 хувь хүртлээ буурлаа.
Харин Холбооны нөөцийн систем
ажилгүйдлийн хэмжээг ирэх оны
эцэс гэхэд ийм үзүүлэлттэй болно
хэмээн тооцоолж байсан юм.
Өнгөрсөн долоо хоногт
нийтлэгдсэн статистикаас үзвэл
ажил олгогч нар 11 дүгээр сард
228 мянган ажлын байр шинээр
үүсгэжээ. Холбооны нөөцийн
систем есдүгээр сард гаргасан
тооцоондоо 2018 онд бодлогын
хүүг нийт гурван удаа нэмнэ
хэмээн таамаглаж байв. Холбооны
нөөцийн системийн тэргүүний
хувиар лхагва гарагт сүүлчийн
удаа хийх хэвлэлийн хурлын
үеэр хатагтай Йелленээс татварын
шинэчлэл эдийн засаг, мөнгөний
бодлогод хэрхэн нөлөөлөхийг
асууцгаана.
Холбооны нөөцийн системийн
өөрийнх нь тооцоогоор ирэх
онд өсөлт сайн байх төлөвтэй.
Хатагтай Йелленийг залгамжлах
Жэй Пауэлл ирэх 2018, 2019 онд
эдийн засаг 2.5 хүртэлх хувиар өснө
хэмээн тооцоолж буйгаа өнгөрсөн
сард тайлбарласан. Холбооны
нөөцийн систем есдүгээр сард
дундаж тооцоо гаргахдаа энэ оны
эдийн засгийн өсөлтийг 2.4, ирэх
оныхыг 2.1 хувьтай төсөөлсөн.
Хувьцааныхыг оролцуулаад
хөрөнгийн үнэ өсөх нь эдийн
засагт цаашид улам түлхэц өгнө.
Чикагогийн Холбооны нөөцийн
банкны санхүүгийн нөхцөлийн
индекс 1990ээд оны дунд үеэс
хойш тохиолдож байгаагүй сайн
үзүүлэлтэй гарлаа.
Гэхдээ инфляцын хэмжээ
бага, цалин өсөлт үлбэгэр бай
гаатай уялдан АНУын төв банк
бодлогын хүүг шуурхай
нэмэхээс цааргалсаар
байгаа юм.

дэмжиж байна. Сайн дурын
шинжтэй, зарим зүйлс нь
бүрхэг уг санаачилга дэлхийн
улс орнуудад тодорхой үүрэг
хүлээлгэж, хамтын арга хэмжээ
авахад чиглүүлэх зорилготой.
Юутай ч зарим улс хуванцар
гялгар уут сав, микро үрлэнцэр
(microbeads) гэгддэг нэг мил
лиметр үл хүрэх хэмжээтэй
хуванцар үйлдвэрлэх, хэрэглэхийг
хориглож эхэллээ. Мөн компаниуд
дахивар боловсруулах, дахин
ашиглах тогтолцоо үүсгэхээр
амлаж буй нь бэрхшээлийг
шийдвэрлэхэд бага ч болов хувь
нэмэр оруулж буй хэрэг юм.
Хүрээлэн буй орчныг хамгаалах
кампани өрнүүлэгчдийн шахал
тад өртсөн олон үндэстний
аварга компаниуд сайн дураараа
санаачилга өрнүүлэхээ мэдэгдэж
эхэллээ. CocaCola, Unilever хоёр
2025 он гэхэд бүх савалгаагаа
дахин ашигладаг болгохоор
төлөвлөв. Procter & Gamble зарим
брэндийн бүтээгдэхүүнээ “далайн
хуванцар”ыг дахин боловсруулах
аргаар бүтээсэн лонхонд савлаж
байна.
Өргөн хэрэглээний бараа
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч,
жижиглэнгийн худалдаач нар
баглаа боодлоо хүрээлэн буй
орчинд ээлтэй болгох арга

Сайн дурынхан
өмнөд Английн
Плимүт дахь
эрэг хавийн
хуванцар
хог хаягдлыг
цэвэрлэж
байгаа нь.

BBМ©

хэрэгсэл хайсаар цөөн бус жилийг
үдлээ. Шил, хөнгөн цагаантай
харьцуулахад хуванцрыг дахин
ашиглах нь түвэгтэй. Газрын
тосны үнэ хямд нөхцөлд
дахивар ашиглан үйлдвэрлэсэн
хуванцар нь цоо шинэ PET
буюу полиэтилен терефталатаас
хамаагүй үнэтэй. Ургамлын
гаралтай “биохуванцар” хүртэл
байгаль орчин бохирдуулагчид
тооцогддог. Хуванцар уут савыг
хэт нимгэн хийвэл урагдаж
цоорчихно.
Компаниуд хуванцар савал

гаанаас бүрмөсөн татгалзаж
картон гэх мэт байгальд эргэн
шингэдэг материал ашиглахыг
хэрэглэгчдийн зарим хэсэг
сайшаадаггүй. Уг салбарт техно
логийн хувьсгалт эргэлт хийхээр
оролдох компанид мөнгө орлого
төдийгүй зах зээлээ алдах аюул
нүүрлэдэг. Энэ бол зохицуулах
байгууллагад хөндлөнгөөс орол
цох ёстой чухам тэрхүү нөхцөл
юм.
Нэг удаагийн хэрэглээний
хуванцарт оновчтой татвар
оноож, арай үнэтэй ч хүрээлэн

буй орчинд уршиг бага тарьдаг
материал ашиглах компаниудын
сонирхлыг хөхүүлэн дэмжих,
хуванцар орлох бүтээгдэхүүний
судалгаанд хөрөнгө оруулах
хэрэгтэй.
Бодлого тодорхойлогч нар
иргэдийн соёлыг өөрчлөхөд
ч ихийг хийх ёстой. Нөөц
эргүүлж ашиглах схем буюу
хэрэглэгч нар хуванцар лонх
эргүүлж тушаахдаа анх төлсөн
мөнгөнийхөө багахан хэсгийг
эргүүлж авдаг тогтолцоотой
улсуудад дахивар эргэлт хавьгүй

өндөр байдаг.
Хөгжингүй баян орнуудад олон
нийтийн ухамсар дээшлэх нь
эргээд засгийн газруудад тодорхой
арга хэмжээ авах шахалт болно.
Харин хөгжиж буй оронд байдал
илүү түвэгтэй. Далайд хаягдаж
буй хуванцрын голлох хэсэг
нь ердөө Азийн тавхан улсаас
үүдэлтэй. Сэргээгдэх эрчим
хүчний хөгжлөөс шалтгаалан
өөр гарц хайж буй газрын тосны
компаниуд хөгжингүй зах зээлд
хуванцрын хэрэглээ өсөх ёстой
гэсэн тооцоо гаргаад байна.
Юутай ч хөгжиж буй улс
орнууд арга хэмжээ авах өөрийн
гэсэн учир шалтгаантай. Үерлэх
аюул, хогийн уулан овоолго нурж
хүмүүсийн аминд хүрдэг ослын
шалтгаан хэмээн үзсэний улмаас
Шри Ланка есдүгээр сард нэг
удаагийн хэрэглээний хуванцрыг
хориглов.
Илүү эрс арга хэмжээг БНХАУ
саяхан авлаа. Дэлхийн бусад
улсын хуванцрын хаягдлыг
олон жилийн турш импортоор
авч ирсэн тус улс энэ оны эцэс
гэхэд хуванцар хог хүлээн авахаа
зогсоохоор болов. Энэ бүхэн
өрнөдийн бодлого
тодорхойлогч нарт
ч шийдвэрлэх ёстой
асуулт болж байна.

Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк, Дэлхийн банктай хамтран хийсэн судалгаагаар улс орон ядуу байх тусмаа иргэд нь улс төрийн өндөр
идэвхтэй байдаг нь харагджээ. Харин монголчууд улстөржилтөөрөө Зүүн Европ, Төв Азийн 29 орноос хоёрдугаарт жагссан байна. 3

Онлайн захиалга
Пхеньяны шинэ туршсан пуужин АНУ-ын аль ч цэгт хүрэх
чадалтай гэж мэдэгдэв.
Будапештэд Зүүн Европ,
Хятадын “16+1” бизнесийн
зургаа дахь чуулган боллоо.
Чилийн өмнөд нутагт мөсөн
оргилоос 350х380м хавтан
бутран унажээ.
Крипто валют хэмээх биткойны үнэ 10000 ам.долларын
босгыг давлаа.

Avondale компани Niacor витамины жороор олгох хувилбарын
үнийг өнгөрсөн сард 809 хувиар өсгөсөн байна. > 10

АНУ, БНХАУ-ын хувьцааны зах зээлийн индекс

банкны үйл ажиллагааг нухчин
дарах ажиллагаа өрнөж,
хөрөн гийн менежментийн
бүтээгдэхүүнд саяхнаас нэмэлт
зохицуулалт үүсгэсэн”ийг State
Streetийн макро стратегич Бэн
Люк өгүүллээ.
БНХАУын засгийн газрын
бондын өгөөж эрс өссөн нь
хөрөнгө оруулагч нарын
итгэлийг сулруулах юм уу үгүй
болгож, улмаар зарах ажиллагааг
гааруулах эрсдэлтэйг тэрбээр
анхааруулав. “Эрх баригчдын
арга хэмжээ чангарч, бондын
өгөөж өсөн, АНУд саяхнаас
технологийн компаниудын
хувьцааг зарах хандлага ихэссэн
нь Хятадын онцлог бүхий
өвөрмөц нөхцөл үүсгэлээ”
хэмээн ноён Люк тайлбарласан
юм.
Өнгөрсөн долоо хоногт цохил
тод ноцтой өртсөн автомашин
үйлдвэрлэлийн салбар эргээд
сэргэж байна. Шинээр автомашин
худалдан авагсад эдэлдэг хоёр
жилийн хугацаат татварын
хөнгөлөлт ирэх онд төгсөхтэй
уялдан тус салбарын ирээдүй
тун бүрхэг болж байгааг зарим

Далай тэнгисийн амьсгааг боогч хуванцар
Та бидний далай тэнгис
хуванцраар дүүрлээ. Британийн
байгаль судлаач, нас сүүдэр
90 гарсан Дэвид Аттенборо
BBCгийн “Цэнхэр гараг II”
(The Blue Planet II) баримтат
цувралаар хуванцарт хахсан
салхич шувууны ангаахайг
телевиз үзэгчдэд харуулсан. Уг
бичлэгээс хойш британичуудын
олонх нь өдөр бүр үй олон
хуванцар уут сав хаядагтаа
үнэнхүү сэтгэл зовж эхэлсэн юм.
Хөгжингүй ертөнцийг нийтэд нь
хамраад байгаа ижил төстэй арга
хэмжээнүүд бүгд хэрэглэгчийн
ухамсрыг дээшлүүлэх зорилготой.
Нийт 60 гаруй жилийн турш хог
тариад сурчихсан та бидний
соёлын үлдэгдэл манай гарагийн
алслагдмал өнцөг буланд урсан
очиж овоорсоор.
Далай тэнгист хөглөрч
буй асар их хуванцар хогийг
(ойролцоогоор 800 сая тонн)
цэвэрлэх, хог хаягдал үүсгэж
буй тогтолцоог цөөлж багасгах
нь тулгамдсан шаардлага боллоо.
Энэхүү шаардлагыг улс орнуудын
засгийн газар, өргөн хэрэглээний
бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч
аль аль нь ухамсарлаж эхэллээ.
Өнгөрсөн долоо хоногт
НҮБаас баталсан шийдвэрийг
дэлхийн 200 гаруй улс орон

НИЙГЭМ

ГССҮТ гэр бүлийн хүчирхийллийн 960 хохирогчид тусламж
үзүүлжээ.
Ирэх онд Зүүн дөрвөн замын
давхар замын уулзварын
ажлыг эхлүүлнэ гэв.
Адууны махны экспортыг 10
мянган тонноор нэмэгдүүллээ.
33 дугаар сургуулийн хажууд
олгосон газрыг хүчингүй
болголоо.
ЕБС-иуд спорт заалаа ашиглуулсан мөнгөө тайлагнадаг
болно.

Амин дэмийн үнийг 800 хувь өсгөжээ

Холбооны нөөц
Ирэх оныг эрсдэлтэй
бодлогын хүүгээ
болгож буй Хятадын нөхцөл өсгөх дохио

Улстөржсөн ард түмэн
улс орноороо сүйрдэг

ЭДИЙН ЗАСАГ

Хөрөнгийн биржийн “MSE ALL”
индекс 1261.81 нэгж болж, 0.42
хувиар буурав.
Монголбанк “төрц” алтыг
дэлхийн зах зээлийн үнээс
өндөр үнээр авч байна.
“Банкийг дахин хөрөнгөжүүлэх тухай хууль”-ийн төслийг
боловсруулна.
Зочид буудлын салбарын
орлого 112.6 тэрбум төгрөгт
хүрч, 4.1 хувиар өссөн байна.
ОХУ-ын гадаад худалдааны
нийт бараа эргэлт 144.4 тэрбум
ам.долларт хүрэв.

ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Хэвлэмэл захиалга

ЭДИЙН ЗАСАГ

Хусмаар хуурах
заль
Г.Байгал
@baigalZGM
НӨАТын хонжворт та хэр
санаа тавьдаг вэ. Сар бүр
су га лааны тохирол болдог.
Удалгүй азтанууд тодорлоо
хэмээн хэвлэлээр мэдээлдэг.
Саяхан буюу энэ сарын 19нд
болсон НӨАТын сугалааны
тохирлоор нийт 523 сая төгрөг
хонжворт олгохоор болсон
байна. Аравдугаар сарын
1нээс 31ний хооронд нийт
14 сая ширхэг баримт НӨАТ
ын санд бүртгэгдсэнээс 13.9
мянган азтан тодорчээ. Ер нь сар
бүрийн сугалааны тохирлын дүн
хэдэн саяар хэмжигдэж, азтаны
тоо нь олон мянгад хүрдэг.
Энэ мэдээллийг ч татварын
албаныхан сүр дуулиантайхан
мэдэгдэж, тэрүүхэндээ олон
хүний хорхойг хүргэдэг билээ.
Сугалааны тохирлын дараа
“НӨАТын сугалаанд хожчих
юмсан” гэх хүсэл, сэтгэгдэл
цахим ертөнцөөр нэг хэсэг
хөвөрдөг.

• Улиралд: 5000T (62 дугаар)
• Хагас жилд: 10 000Т (124 дугаар)
• Жилд: 15 000Т (248 дугаар)
УЛААНБААТАР
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Монголын ипотекийн корпораци©

АЛТ

1261.81
0.42%

Нэг хамтран
зээлдэгчтэй

15.7%

Улаанбаатар хотод
байршилтай орон
сууц худалдан
авчээ

92.4% 6.3% 1.3%

ОСИСТ
ТБХ*

*- Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн
тогтвортой тогтолцоо бүрдүүлэх хөтөлбөр

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдана ©

MSE ALL

79.4%

Ипотекийн зээлтэй нийт
зээлдэгчид байгаагийн

64.9% 72.7%

Ипотекийн
зээлийн
үлдэгдэл

ҮҮЛШИНЭ

ЦАГ АГААРЫН ДЭЛГЭРЭНГYЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ
8 ДУГААР НҮҮРЭЭС УНШИНА УУ.

92,616

20%

Бусад эх үүсвэр

-14° -24°

1295
0.1%

ЗЭС

6805
1.9%

10-ЧИНГИС БОНД

98.770
1.1%

АМ.ДОЛЛАР

ЮАНЬ

РУБЛЬ

100.19
0.03%

2,444.38

370.56

41.92

THE OFFICIAL
GAZETTE

• Улиралд: 30 000Т (62 дугаар)
• Хагас жилд: 60 000Т (124 дугаар)
• Жилд: 120 000Т (248 дугаар)

►11

5-ЧИНГИС БОНД

ubinfo.mn

Засгийн газар

Сэлэнгэ аймагт зөрчилтэй уурхайнуудыг
буулгажээ
Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн
өгсөн чиглэлийн дагуу
мэргэжлийн байгууллагууд
Сэлэнгэ аймагт олборлолт,
хайгуул хийж буй уурхайнуудад
хяналт, шалгалт хийсэн байна.
Нийт 10,853 га газрыг хамарсан
хяналт шалгалтаар 63 аж ахуйн
нэгж, нөхөрлөл, 87 иргэний
явуулж байсан үйл ажиллагааг

таслан зогсоосон байна.
Мөн тухайн газар оронд байсан
363 иргэнийг албадан гаргаж,
128 экскаватор, 57 ковш, найман
бульдозер, ачааны 103 машин,
суудлын 73 тээврийн хэрэгсэл,
контейнер 12, 199 эсгий гэр,
58 ширхэг усан буу, найман
ширхэг гитран буу, чиргүүл
хоёр ширхэг зэрэг уул уурхайн

тоног төхөөрөмжийг буулгаж,
талбайг чөлөөлсөн аж. Улмаар
тухайн газруудыг Байгаль орчны
хяналтын бүст оруулан хяналт
тавьж, цаашид энэхүү шийдвэрийг
хангаж ажиллахыг Ерөө, Хүдэр,
Баянгол сумдын Засаг даргын
тамгын газар, Байгаль орчны
ажилтан нарт үүрэг болгож,
хүлээлгэн өгчээ.

Хосолмол захиалга

(Хэвлэмэл + Онлайн)
• Улиралд: 32 000Т (62 дугаар)
• Хагас жилд: 65 000Т (124 дугаар)
• Жилд: 125 000Т (248 дугаар)

zgm.mn

ZGMmn

zasagco

zgm.mn
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Нийтлэлчийн булан
Монгол хүн өдөр бүр
цаг минут тутамд
хэлмэгдэн зовж
байгааг тэгээд юу
гэж хэлэх ёстой юм
бол оо!
Ш.Даваадорж
ЗГМ
Өчигдөр бага үдийн цагаар
Төрийн ордны баруунтаад
хүндэт харуулын цэргүүд
жагсаж, гашуудлын бүдэг аяз
дор Монголын өнөө цагийн
мяндагтнуудын цуваа хэсэг
бүлэг болон хөврөхийг гадаад,
дотоодын басхүү хэсэг бүлэг хүн
цагдаа нарын баахан хэрцгийдүү
хамгаалалтын цаагуур наагуураас
сониучирхан харан зогсохтой
таарлаа. Гайхлаа. Гэвч тэр даруй
учрыг саналаа. Жил бүрийн
есдүгээр сарын 10-ныг улс төрийн
хилс хэрэгт хэлмэгдэгсдийг дурсах
өдөр болгон “тэмдэглэж” байхыг
1996 онд УИХ-аас зарлигдсанаас
хойш 23 дахь удаагаа тохиож
буйг нь санаж, эл үйл явдлыг түр
саатан ажиглахын зэрэгцээ энэхүү
онцгой өдрийн ач холбогдол улам
бүр бүдгэрч, өнгөрснөөс үлдэх
ой санамж, ирээдүйд хүргэх
сэрэмж, сургамжийн дохио, илгээх
илгээлт суларч сарниж байгааг
анзаарч, эрхгүй бодолхийлэв.
Хэлмэгдүүлэлт гэж ер нь юу юм бэ
гэдгийг би гэдэг хүн хэзээ ч ингэж
нухацтай бодож байгаагүй юм
байна. Яг өнөө цагт монголчууд
бидний “эцэг” болох чухал дүрд
“тоглож” буй гурван өндөрлөг
хамтдаа нэн үнэмшилтэйеэ
гашуудлын царай гарган тас хар
шил, тас хар хослолоор “гоёж”, тас
хар дөрвөлжин хүрээнд тэлэгдсэн
хүний дүр бүхий Хэлмэгдэгсдийн
хөшөөнд цэцэг өргөж байхыг би
харав. Хэдхэн хором өнгөрөхөд
тэд баясгалантай инээмсэглэлийг
царай дүүрэн цацраан явж одлоо.
Жагсан үлдэх хүмүүс бодвол

Монгол төрийн “махны машин”-д
хилсээр хэрчигдэж хэлмэгдэгсдийн
үр сад, танил дотнынхон л байдаг
байх. Тэрхүү зовлонт хэлмэгдүү
лэлтийн анишгүй шарханд тарч
лагсдаас бусад нь мань мэт энэ
өдрийг мартсан тууж яваа гэдэг
бараг л тодорхой. Ойр орчим
зогсоо хүмүүсийн амнаас хажуу
гаар нь өнгөрөн одож буй эрх
баригчдад хандсан хатуу агаад
үнэн үг асгарна. Сонсож буй маний
яс хавтаймаар болж байхад эл үгс
зориулагдсан эрхмүүдийн зүрхний
цохилт лавтайяа тасалдсан байх
аа. Эс бөгөөс эсрэгээрээ байсан ч
байж мэднэ. Тэгээд хэлмэгдүүлэлт
гэж юу болохыг эргэцүүлэхүйд
яс мах янгинаж, хорсол төрөхийн
зэрэгцээ айдас хүйдэст автаж, нэн
муухай мэдрэмж бүхий л биеийг
минь нөмрөн хучих шиг болов.

Ж.Гэрэлчулуун / ЗГМ©

Хэлмэгдэн тарчлагч түмэндээ
гүн эмгэнэл илэрхийлье

Хэлмэгдүүлэлт гэж ийм зөөлнөөр
хэн ер нь оноож нэрлэсэн юм бол
оо!
Минийхээр Монголын хамгийн
эрдэм номтой, чадалтай самбаатай
сэхээтнүүд, лам хувраг, ноёд
түшмэд, эзэн Чингисийн алтан
ургийнхныг онцлон байж яргалан
устгасан тэр үйл явдлыг зүгээр
нэг хэлмэгдүүлэлт гэх дэндүү
эерэг үгээр оноон нэрлэснээр
өнөө цагийнхан, тэр тусмаа төр,
засгийн түшээдэд хэдхэн хором
баргар царайлж дүр эсгэн хөшөөнд
цэцэг өргөөд л өнгөрдөг үйл явдал
гэж андуурагдах болж. Энэ бол
дэндүү гашуудалтай хэрэг.
Эргэж сануулъя. 1922 оноос
эхлэн 1980 оны дунд үе хүртэл
үргэлжилсэн хэлмэгдүүлэлтээр
үхэж үрэгдсэн монгол хүний
тоо одоо болтол яг таг гараагүй
хэвээр. Цагаатгах ажлын
комиссоос гаргасан илтгэлд эдгээр

он жилүүдэд 35 мянга, 744 хүн
хэлмэгдсэн. Үүнээс 31 мянган
хүнийг цагаатгасан гэж байна.
Гэтэл яг үнэн хэрэгтээ тухайн
үеийн Монголын нийт хүн амын
13 хувь буюу 100 мянга гаруй
хүн хэлмэгдэж хөнөөгдсөн гэх
баримтыг эрх баригчид яагаад
хөндөхгүй байна вэ. Бодоо, Данзан,
Лхүмбэ, Гэндэн, Дэмидийн хэрэг,
Буриадуудын эсэргүү хөдөлгөөн,
Сэхээтнүүдийн төөрөгдөл,
Ц.Лоохууз, Б.Сурмаажав, Д.ТөмөрОчир, Б.Ширэндэв, А.ЖаланАажав нарын гэх зохиомол
хэргийн дор хэдэн мянган хүнийг
егүүтгэж, хэдэн мянган хүнийг
шар махтай нь тарчлааж зовоосныг
хэрхэн мартаж болох билээ.
Хэлмэгдүүлэлт гэдэг бол хүнийг
хүчээр хилсдүүлэх, хомроглон
устгах, амь насыг нь хөнөөх,
тамлан зовоох, бие махбод, сэтгэл
санааны гүн тарчлаанд унагах

хамгийн харгис, хэрцгий эмгэнэлт
үйл явдлыг мартуулах гэж зориуд
зөөллөн, болоод өнгөрдөг зүй
тогтол шиг дараа дараагийн үед
ойлгуулах гэж гаргаж ирсэн үг
нэршил юм. Төрөөс зориудын
зохион байгуулалттайгаар хийдэг
аймшигт хэрэг явдал, аллагыг
“хэлмэгдүүлэлт” гэж хэлэх нь
дэндүү гомдолтой, шударга биш
сонсогддог юм. Хэлмэгдэгсдийн
өдрөөр хөшөөнд цэцэг өргөж яваа
эрхмүүдээс Монголын ард түмэн
одоо ч бодлогогүй төр, бохир
заваан улс төрийн золиос болж
бүгд хэлмэгдэн зовж, зүдэргээт
амьдралын буулган дор тарчилж,
шаналан байгааг хэн ч зүрхэлж
зориглож асуусангүй. Хэзээ
нэг Монгол Улсын маань иргэд
хэлмэгдэн тарчлах зовлонгоосоо
салах бол оо гэж ч эргэцүүлсэнгүй.
Ардчилсан Монгол гэж чангаар
ярьдаг ч хэлмэгдүүлэлт үргэл

жилсээр байна. Монгол хүний
эрх, эрх чөлөө ардчилсан нийгэмд
улам хумигдаж байна. Үндсэн
хуулиараа баталгаажсан атлаа
Монголд иргэн хүн үгээ чөлөөтэй
хэлж, хэвлэн нийтэлснийхээ төлөө
ял сонсож, эрүүдэн шүүгдэж,
хоригдож байгааг хэлмэгдүүлэлт
биш гэж хэн хэлж чадах вэ?
Монгол хүн өдөр бүр, цаг минут
тутамд хэлмэгдэн зовж байгааг
тэгээд юу гэж нэрлэж тайлбарлах
ёстой юм бол оо! Хүний эдлэх
ёстой захын эрхээ эдэлж чадахгүй,
ядуу тарчиг, өр зээлд баригдаж,
үнийн өсөлт, авлига хээл хахууль,
хүнд сурталд идэгдсэн нийгэмд
үхэж үрэгдэн, бухимдаж шаналан,
өвдөж зовон амьдарч байгааг
маань хэлмэгдүүлэлт биш гэх үү!
Төрийн алба бол үйлчилгээний
алба, ард түмэнд хэрэгтэй үйлчил
гээг нь хамгийн яршиг түвэг
багатайгаар хамгийн шуурхай

үзүүлж байх үүрэгтэй, дэгсдүүлж
хэлэх аваас зарцын үүрэг гүйцэтгэх
учиртай алба хэмээн нэг биш
удаа бичиж байлаа. Монголын
төр хийгээд төрийн албаны
үйлчилгээ өнөөдөр ард түмнээ
зүгээр л бүхний нүдэн дээр илтээр
хэлмэгдүүлэх болсон.
Шударга ёс алдагдахаар
хэлмэгдүүлэлт зад тавьдаг аж.
Өнөөдөр хууль, шүүх, прокурорын
байгууллагад итгэх ард түмний
итгэл хэвээрээ юү гээд хэн ч бай
өөрөөсөө асуугаад хариулах гээд
үз. Итгэл чинь байна уу? Тийм ээ,
байхгүй байгаа биз. Тэгэхээр хууль
цаазад итгэх монгол хүний итгэл
“нойль” заадаг болж. Бидний итгэл
үнэмшил тэг рүү унасан байна.
Улмаар төр, засагт өсөрхөн, улам
улмаар үзэн ядах болж байна.
Арчаагүй төрдөө дарлагдан,
хэдийд ч, яаж ч хэлмэгдэж болох
болохоор яг л манкурт боол шиг
айдас хүйдэст автан, дагжин
чичирч, хэлмэгдүүлэлтийн
тарчлаан монгол хүний яс маханд
нь янгинан шигдэж байна. Гэтэл
монгол хүн энэ их тарчлааныг
туулж бий болгосон бүхнийг
хэдхэн хүн тэрбум тэрбумаар
нь хуваагаад цөлөмчихөж
байна. Банк, хоршоог бүхлээр
нь “идчихдэг”, хувь хүний өмч,
бүтээж босгосон бүхнийг нь
хүссэн цагтаа шууд булаагаад,
дээрэмдчихэж болдог хуулийн
засаглалтай, дампуу төрийн
хэлмэгдүүлэлт дор цаашдаа хэр
удаан тарчлах ёстой юм бол!
Хүний заяагдмал болон олдмол
эрх хаа сайгүй зөрчигдсөөр
байхад эрхмүүд хэлмэгдүүлэлт аль
хорьдугаар зуунд үлдэж хоцорсон
гэж байн байн хэлдэг үгээ энэ
өдөр онцгой чангаар хэлж байгааг
сонслоо. Тэдэнд өчүүхэн ч гэмшил
ажиглагдсангүй ээ! Ядаж цэцэг
өргөн алхахдаа гаргадаг шигээ
дүр эсгээд ч болтугай ард түмнээ
ийн зовоож байгаадаа уучлалт
гуйчих “этик”-ийн шавхруу ч үгүй
нь харамсалтай байлаа. Харин
энэ өдрөөр хэлмэгдүүлэлтийн
дор тарчлан зовж, яваа монгол
хүн бүрт хувиасаа гүн эмгэнэл
илэрхийлье ээ!
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Нийгэм
БСШУСЯ-нд Азийн
хөгжлийн банкнаас
сурах бичиг хэвлэх
зөвшөөрөл өгөөгүй

Өнгөрсөн сарын
20-ны өдөр
БСШУС-ын сайд
Ё.Баатарбилиг
“Азийн
хөгжлийн
банкнаас
зөвшөөрөл
олгоод сурах
бичгийг хэвлэж
эхэлсэн” хэмээн
ярьж байв. Гэтэл
хичээлийн шинэ
жил эхлээд арав
хоночихоод
байхад нөхцөл
байдал тэс өөр
байна.

Г.Санжааханд
@sanjaakhandZGM
Энэ хичээлийн жилээс эхлэн
сурах бичгийг номын сангаар
дамжуулан, сурагчдад төлбөртэй
түрээслүүлэхээр болсон. Гэтэл
өдий болтол Азийн хөгжлийн
банкнаас зөвшөөрөл өгөөгүй
гэх шалтгаанаар сурах бичгээ
хэвлэлтэд өгөөгүй байгаа аж.
Өнгөрсөн сарын 20-ны өдөр
БСШУС-ын сайд Ё.Баатарбилиг
“Азийн хөгжлийн банкнаас
зөвшөөрөл олгоод сурах
бичгийг хэвлэж эхэлсэн. Энэ жил
сургуулиудад хүүхдийн тоогоор
сурах бичиг өгнө. Тиймээс сурах
бичгийг зах зээлд худалдаалахгүй.
Сургуулийн номын сангаар
дамжуулан сурагчдын гар дээр
очно. Хичээлийн шинэ жил
эхлэхэд хүүхдүүд сурах бичгээ
авсан байх болно” хэмээн ярьж
байв. Гэтэл хичээлийн шинэ жил
эхлээд арав хоночихоод байхад
нөхцөл байдал тэс өөр байна.
Н и й с л эл и й н
ерөнхий
боловсролын I сургуулийн
номын санч Т.Отгоо “Зорилтот
бүлгийн хүүхдүүдэд номыг нь
тарааж өгчихөөд сууж байна.
Түрээсийн сурах бичиг хэзээ
ирэхийг мэдэхгүй. Сурах бичиггүй
хүүхдүүд яаж хичээлээ хийх юм
гээд эцэг, эхчүүд байнга хэрүүл,
маргаан хийдэг. Мөн түрээсийн
сурах бичиг хэзээ ирэх, хэдэн
төгрөгөөр түрээслэхийг байнга
асууна. БСШУСЯ-наас асуухаар
“Номоо хэвлэж дуусаагүй байна.
Дууссаны дараа үнээ тогтооно”
гэх юм. Яах учраа олохгүй сууна”
хэмээн ихэд бухимдаж байлаа.
Бусад сургуульд нөхцөл байдал
ямар байгааг тодруулахаар
Ататуркийн нэрэмжит тавдугаар
сургууль дээр очив. “Сургуулийн
удирдлагууд байхгүй учраас
мэдээлэл өгөх боломжгүй”
хэмээн тус сургуулийн жижүүр
багш хэлээд, оруулсангүй. Харин
сурагчдаас сурах бичиг өгсөн
эсэхийг тодруулахад “Долдугаар
ангийн хүүхдүүд сурах бичгээ
аваагүй. Хэзээ ном өгөхийг нь
мэдэхгүй л байна. Манай эгч
10 дугаар ангид сурдаг. Бас л

Түрээсээр өгөх сурах
бичгийн сураг ч алга
Ж.Гэрэлчулуун / ЗГМ©

номоо аваагүй байсан. Бид хоёр
цахим сурах бичиг ашиглан
гэрийн даалгавраа хийж байгаа”
хэмээн долдугаар ангийн сурагч
О.Мишээл ярьж байлаа.
Эндээс харахад энэ жил хүүхэд
бүр сурах бичигтэй болно гэдэг
бас л худлаа болох нь. Төрөөс
түрээсээр өгөх сурах бичгийн
сураг ч байхгүй байгаа тул эцэг
эхчүүд эхнээсээ хүүхдүүдийнхээ
номыг худалдан авч байна.
Хэдийгээр энэ жил гадуур сурах
бичиг борлуулахгүй гэж салбарын
сайд мэдэгдсэн ч номын дэлгүүр
болон худалдаан дээр аль хэдийн
гараад ирчихэж. Тухайлбал,
Арслантай гүүрний хойно байрлах
номын худалдаагаар ороход
дөрөв, долоо болон аравдугаар
ангийн сурах бичиг асуусан эцэг,
эхчүүд цөөнгүй байсан юм.
Зарим сургууль эмзэг бүлгийн
хүүхдүүдэд эхний ээлжинд
үнэгүй сурах бичгийг номын
сангаар дамжуулан олгосон аж.
84 дүгээр сургуулийн долдугаар

ангид хүүхэд нь сурдаг нэгэн
ээж “Манай хүүхдийн ангид
сургуулиас нь цөөхөн ном
өгсөн байсан. Ямар хүүхдэд
ном өгснийг нь сайн ойлгоогүй.
Гэхдээ гэр хороололд амьдардаг
хүүхдүүд түлхүү ном авлаа гэж
манай хүүхэд хэлсэн. Ном байхгүй
хүүхэд хичээл хийхгүй шүү дээ.
Тиймээс худалдан авч байна” гэв.
Энэ жил сурах бичиг
худалдаалахгүй гэсэн сайдын
үг номын худалдаа эрхлэгчдэд
нөлөөлсөнгүй. “Сурагчдад
түрээсээр ном олгоно гэдэг юу л
бол. Санхүүжилт нь орж ирэхгүй
байгаа сураг гарсан. Хүүхдүүдэд
хангалттай хүрэлцэхээр сурах
бичиг байхгүй. 3-4 хүүхдийн
дунд ганцхан ном өгнө гэсэн.
Тиймээс эртхэн шиг авахгүй
бол удахгүй үнэд орох байх.
Түрээсийн үйлчилгээ гэдэг чинь
үнэндээ сурах бичгийг үнэд
оруулах арга” хэмээн номын
худалдаа эрхэлж буй хүмүүс ам
уралдан ярьж байлаа. Номын

лангууны эздийн үгэнд итгэсэн
эцэг эхчүүд худалдаанд байгаа
сураг бичгүүдийг худалдан авах
талтай байгаа нь ч анзаарагдаж
байв.

181 мянган
хүүхдийг
сурах бичгээр
хангах шаардлага
бий
Харин нийт хичээлийн номоо
худалдаж авбал нэг сурагчаас
хэдэн төгрөг шаардагдаж буйг
тооцоход дунд болон ахлах
ангийн хүүхэд ойролцоогоор
60-70 мянган төгрөг зарцуулах
юм байна. Гэхдээ энэ нь гол
хичээлийн номуудыг л оруулсан
дүн.

Тэндээсээ БСШУСЯ-ыг
зорьж, түрээсийн сурах бичгүүд
хэзээ сурагчдын гар дээр
очихыг тодруулахад “Азийн
хөгжлийн банкнаас түрээсийн
сурах бичгийн хэвлэлтийн
санхүүжилтийн хөрөнгийг олгоно.
Гэвч тэндэээс зөвшөөрөл ирээгүй
байна. Зөвшөөрсөн тохиолдолд
шууд хэвлэж эхэлнэ. Энэ сардаа
багтах байх гэж бодож байна”
хэмээн БСШУСЯ-ны Ерөнхий
боловсролын бодлогын газрын
мэргэжилтэн Р.Балжинням
ярилаа. Мөн тэрбээр “Гадуур
худалдаалж байгаа номнууд өмнөх
жилийнх. Энэ жил түрээсийн
үйлчилгээ хэрэгжүүлнэ хэмээн
хэвлэх үйлдвэрүүдэд ном хэвлэх
зөвшөөрөл өгөөгүй” гэв.
Түрээсийн багцын үнэ 20
мянган төгрөг байхаар төлөвлөж
байгаа боловч сурах бичиг
хэвлэгдсэний дараа тодорхой
болох аж. Энэ жил 181 мянган
хүүхдийг сурах бичгээр хангах
зорилго тавьсан байна.

Згм Товчхон
» Цаг агаар
Маргааш зүүн аймгуудын
ихэнх нутаг, баруун болон
төвийн аймгуудын нутгийн
зарим газраар, 13 болон
14-нд баруун, төв болон
зүүн аймгуудын нутгийн
хойд хэсгээр, 15-нд баруун
аймгуудын нутгийн зарим
газар, төв болон зүүн
аймгуудын нутгийн хойд
хэсгээр бороо, уулаараа
нойтон цас орно хэмээн
УЦУОШГ-аас мэдээллээ.
» Зам засвар
Гачууртын уулзвараас
Налайх-Чойрын уулзвар
хүртэлх 20.9 км авто замын
хучилтын ажил эхэлжээ.
Замын хучилтыг ирэх
сарын 10-н гэхэд дуусгаж,
хөдөлгөөнийг мөн сарын
25-нд нээхээр төлөвлөн
ажиллаж байна.
» Шийдвэр
БНХАУ-ын Намрын баяр
энэ сарын 13-ны өдөр
тохиож байгаа тул Монгол,
БНХАУ-ын хилийн боомт,
тэдгээрийн дэглэмийн тухай
хэлэлцээрт заасны дагуу
хоёр талын авто замын
боомтыг нэг өдөр хаах
шийдвэр гарсан байна.
» Дуудлага
Сүхбаатар дүүргийн
нэгдүгээр хороо,
Автозамчдын 30 дугаар байр,
Монполимент группийн
оффист гал гарч байна гэсэн
дуудлага өчигдөр өдрийн
15.04 цагт Онцгой байдлын
байгууллагад ирсэн байна.
Гал түймрийн голомтоос
дөрвөн иргэнийг авран
хамгаалжээ.
» Гэмт хэрэг
Баянзүрх дүүргийн нутаг
дэвсгэрт өнгөрөгч сарын
30-ны өдрийн эрэгтэй,
эмэгтэй хоёр хүн хар тамхи
хэтрүүлсэн байдалтай
нас барсан хэрэг гарсан.
ЦЕГ-аас олон нийтэд хар
тамхины хор хөнөөлийг
таниулах зорилгоор тус
хэргийн хохирогчдыг ямар
байдалтай нас барсан зэрэг
хэргийн газрын бичлэгийг
ил болгосон байна.

Улаанбаатар

Шахмал түлш түгээх ажилд санаачилгатай ажиллахыг үүрэг болгов
“Засгийн газрын мэдээ” сонин нь ардчилсан,
шударга ёс, хүний эрхийг дээдэлж, чөлөөт
сэтгүүл зүйн хэм хэмжээг бүрнээ сахин, олон
ургальч үзлийг илэрхийлэх мэдээллийн
индэр байж, нийт Монгол үндэстний
ойлголцол, эв нэгдлийг бэхжүүлэхийг эрхэм
зорилгоо болгоно.

ТУЗ-ийн дарга
Эрдэнэбаатарын ДОЛГИОН
Ерөнхий эрхлэгч
Баатарын Дуламхорлоо
Зөвлөх
Шатарбалын Даваадорж
Орлогч эрхлэгч
Лхагважавын Сугармаа
Утас: 99903584
РЕДАКЦ

Улс төр, нийгэм, эрэн сурвалжлах мэдээллийн алба
Эдитор Б.Энхжаргал
Утас: 99901621
Цахим контент, бүтээлч үйлдвэрлэлийн алба
Эдитор Г.Баярсайхан
Утас: 99903574
Эдийн засаг, уул уурхайн мэдээллийн алба
зар сурталчилгаа

Утас: 99903581
99903578
99907843
ХАЯГ

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
I хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө,
“Блю Скай тауэр” 407 тоот
Улсын бүртгэлийн дугаар. 1024
Утас: 70103131,
Факс: 7010606
Цахим хувилбар

zgm.mn
ubinfo.mn
Дугаарын удирдагч
Г.Баярсайхан

01206

Дүүргүүдийн өвөлжилтийн
бэлтгэл ажил 86 хувьтай
байгааг Нийслэлийн захираг
чийн ажлын албаны дарга
Т.Гантөмөр нийслэлийн удир
дах ажилтнуудын шуурхай
зөвлөгөөн дээр мэдээлэв.
Харин автозамын борооны ус
ихээр тогтдог зургаан байршлын
ус зайлуулах шугамын засвар
шинэчлэлтийн ажил 71 хувийн

гүйцэтгэлтэй байгаа аж.
Мөн өвөлжилтийн бэлтгэл
ажлын хүрээнд “Хэсэгчилсэн
инженерийн хангамжийн
удирдах газар” онөаатүг-т
18 сургууль, цэцэрлэг шилжиж
ирсэн.
Гэвч тэдгээрийн
халаалтын зуухнаас өндөр
эрсдэлтэй найман сургууль,
цэцэрлэг 2019-2020 оны
өвлийн их ачааллыг давахад

хүндрэлтэй байгаа аж. Тиймээс
шаардлагатай төсөв хөрөнгийг
ш и й д в э рл эх
хэ р э г т э й г
уламжлав. Харин зөвлөгөөний
үеэр хотын дарга С.Амарсайхан
өгсөн үүрэг даалгавартаа
и р г эд и й г
ч и р э гд ү ү л ж ,
төрийн үйлчилгээнд хүнд
суртал гаргах явдлыг төрийн
байгууллагын бүх шатанд
таслан зогсоохыг үүрэг болгов.

Мөн ажил эрхэлж байсан албан
тушаалтнуудаас нийслэлийн
өмчөөс зохион байгуулалттай
хулгайлсан, өмч хөрөнгө
шамшигдуулсан асуудлыг
хууль шүүхийн байгууллагаар
шалгуулж, шийдвэрлүүлэх
үүргийг өгсөн юм. Түүнээс
гадна Улаанбаатар хотод
түүхий нүүрс нэвтрүүлэхийг
хориглосонтой холбоотой авч

буй арга хэмжээнүүдийн талаар
ихээхэн анхаарч ажиллахыг
сануулж байв. Тэр дундаа
сайжруулсан шахмал түлшийг
түгээх, борлуулах ажилд
дүүрэг, хороодын Засаг дарга
нарыг идэвх санаачилгатай
ажиллаж, нөөцлөх, тээвэрлэх
түгээх ажлыг зохион байгуулах
ёстойг сануулсан.

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Огноо: 2019.09.11
Тендер шалгаруулалтын нэр: “Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн
газрын Материал шинжилгээний лабораторид худалдан авах тусгай
зориулалтын машин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл”
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НАЗХГ/19-А695-01
Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос
“Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын материал шинжилгээний
лабораторид худалдан авах тусгай зориулалтын машин, тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгсэл” нийлүүлэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Энэхүү барааны тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны
системээр зарлагдаж байгаа тул www.tender.gov.mn хаягаар орж дэлгэрэнгүй
мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүй татаж авна
уу.
Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө 50,000 /Тавин мянга/ төгрөгийн
хураамжийг цахим систем ашиглан төлсөн байна. Тендер нь түүнийг нээсэн
өдрөөс эхлэн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
Тендер нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: Үүнд:
“Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын Материал шинжилгээний
лабораторид худалдан авах тусгай зориулалтын машин, тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгсэл” - Багц-1
“Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын Материал шинжилгээний
лабораторид худалдан авах тусгай зориулалтын машин, тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгсэл” - Багц-2
Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг
хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 3 жил буюу 2016, 2017, 2018 онуудын
борлуулалтын дундаж орлого нь төсөвт өртгийн 50%-иас багагүй байх;
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн
хэмжээ: Төсөвт өргийн 30%-иас багагүй байна.
Ижил төстэй ажлын өртөг: Сүүлийн 3 жил буюу 2016, 2017, 2018 онуудын

аль нэг онд төсөвт өргийн 50%-иас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй
ажлын үндсэн гүйцэтгэгчээр ажилласан байх.
Уг гэрээг гүйцэтгэхэд тусгай зөвшөөрөл зайлшгүй шаардлагатай эсэх: Үгүй
Тендерийн хамт доорх тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
Тендер шалгаруулалтын нэр
Тендерийн баталгаа
“Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын Материал шинжилгээний
лабораторид худалдан авах тусгай зориулалтын машин, тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгсэл” - Багц-1
“4 120 000” /дөрвөн сая нэг зуун хорин мянган/ төгрөг
“Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын Материал шинжилгээний
лабораторид худалдан авах тусгай зориулалтын машин, тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгсэл” - Багц-2
“780 000” /долоон зуун наян мянга/ төгрөг
Тендерийг 2019 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдрийн 14 цаг 00 минутаас өмнө
доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг
байлцуулан тендерийг 2019 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдрийн 14 цаг 30
минутад нээнэ.
Гадаадын этгээд оролцох эрхтэй эсэх: Багц 1-д оролцох эрхтэй. Багц 2-д
оролцох эрхгүй.
Дотоодын давуу эрх: тооцно
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх
хаягаар авч болно.
Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Хангарди ордон, Нийслэлийн
Авто замын хөгжлийн газар, 5 давхарт, 501 тоот
Холбоо барих утасны дугаар: 70111183, 325385 факс: 324498
Цахим хаяг: www.tender.gov.mn
www.road.ub.gov.mn
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ЗГМ: Сэдэв

Хүнсний ногоонд нуугдсан хор
сэтгэцэд нөлөөлөх аюултай
Сүүлийн 45
жилийн дотор
пестицидийн
хэрэглээ 450 дахин
нэмэгджээ
1

Үхлийн аюул дагуулагч энэхүү
химийн бодис ганц бус бүр
мянган төрөл бий гээд боддоо.
Энэ олон төрлийг нь тайлбарлана
гэвэл барагдахгүй.
Харин НҮБ-н Хүнс хөдөө аж
ахуйн байгууллага 100 төрлийн
пестицидийг бүртгэж, хэрэглэх
тунг нь тогтоосон байна. Эхлээд
энэхүү пестицид гэдэг бодисын
танин мэдэхүйн талаар багахан
мэдээлэл өгье. Пестицид гэдэг
нь pestis–хор хөнөөл, cido–устгах
гэсэн утгатай грек гаралтай үг.
Пестицидийн талаар химийн
хорт болон аюултай бодисын
тухай хуульд “Мал, амьтан,
ургамлыг аливаа өвчнөөс
сэргийлэх, хөнөөлт шавж,
мэрэгч, хогийн ургамлаас
хамгаалах зориулалттай химийн
бодис” юм хэмээн тодорхойлжээ.
Байгаль орчин аялал жуулчлал,
Хүнс ХАА, Эрүүл мэндийн
сайд нарын 2011 оны хамтарсан
тушаалаар 100 гаруй нэр
төрлийн пестицидийн жагсаалт,
хэрэглэх хэмжээг заасан жагсаалт
гаргажээ. Эл бодисыг 154 аж
ахуйн нэгж хил гаалиар оруулж
ирдэг гэсэн мэдээлэл байна.
Хүний эрүүл мэндэд хор
учруулахуйц бодисын жагсаалтад
есөн төрлийн пестицидийг
багтааж буй. Хөдөө аж ахуй, газар
тариаланд хэрэглэдэг химийн энэ
хорны хэмжээ дэлхийд сүүлийн
45 жилийн дотор 450 дахин
нэмэгдэж, жил бүр 20 мянган
хүн хордож, нас бардаг гэсэн
судалгааг НҮБ-аас нэгэнтээ
гаргаж байжээ. Дэлхийн улс
орнууд сүүлийн үед пестицидийн
хор хөнөөлийн талаар ихээхэн
хөндөх боллоо. Хойд хөрш л
гэхэд хуримтлагдсан пестицидийг
устгах том аян өрнүүлсэн байна.
Газар тариалан эрхлэгчид хөгц
мөөгөнцрөөс жимс, ногоогоо
хамгаалах бас ургацаа алдахгүй
байх, хураасан ногооныхоо
хадгалалтыг уртасгах зорилгоор
пестицидийн төрлийн бодисыг
өргөн хэрэглэдэг байна.
Бүх ургацыг шинжлэх
боломжгүй
Энэхүү бодисыг Европын
орнууд хэдэн сая тонноор
нь хэрэглэдэг аж. Хэдийгээр
Дэлхийн хүнс, хөдөө аж

ахуйн байгууллага бай
г аль
орчинд халтай бодис хэмээн
анхааруулдаг ч газар тариалан
эрхлэгчдийн гол хэрэглээ
болсоор байна.
Шведийн Стокгольм хотноо
2001 онд баталсан Удаан задардаг
органик бохирдуулагчийн
тухай конвенцид 180 орон
нэгдсэн бөгөөд Монгол Улс ч
мөн орсон билээ. Тиймээс пес
тицидийн хяналтыг сайжруулах
шаардлага тулгарч байгаа юм.
Манай улсын зарим тариаланч
аминч үзэл гаргаж пестицидийг
их хэмжээгээр хэрэглэдэг талаар
нэгэн эх сурвалж хов дуулгасан.
Уг нь ХХААХҮЯ бүртгэж,
хэрэглэх хэмжээг нь тодорхой
заасан байдаг ч хэнэггүй
тариаланчид далдуур чухам юу
хийдгийг хэн ч таашгүй. Хоёр ч
лабораторид хүнсний ногооны
пестицидийн үлдэгдлийг
шинжилдэг гэх боловч бүх
ургацыг хамруулах боломжгүй
байдаг аж.

ЗГМ: Тодруулга

Б.Энхтунгалаг:
Зөвшөөрөгдөх
хэмжээнээс хэтэрсэн
тохиолдолд
хордлогонд оруулна
Бид пестицид хүний
эрүүл мэндэд ямар
нөлөө
үзүүлдэг
талаар Нийгмийн
эрүүл мэнд ийн
үндэсний төвийн
Хоол судл алын
албаны
э р д эм
шинжилгээний
ажилтан Б.Энхтун
галагаас тодрууллаа.

•

Хоёр ч лабораторид
хүнсний ногооны
пестицидийн үлдэгдлийг
шинжилдэг гэх боловч
бүх ургацыг хамруулах
боломжгүй байдаг.

•

Хэдийгээр Дэлхийн
хүнс, хөдөө аж ахуйн
байгууллага байгаль
орчинд халтай бодис
хэмээн анхааруулдаг
ч газар тариалан
эрхлэгчдийн гол хэрэглээ
болсоор байна.

•

Хэрэглэгчдээс гадна
тариаланчид өөрсдөө
хамгийн их хордож буйгаа
ойлгох хэрэгтэй.
С.Батсайхан / ЗГМ©

Зөвхөн энэ жил гэхэд
урьдчилсан балансаар 441.9
мянган тонн үр тариа, үүнээс
420 мянган тонн буудай, 176.8
мянган тонн төмс, 91.2 мянган
тонн хүнсний ногоо, 38 мянган
тонн тосны ургамал, 80.4 мянган
тонн малын тэжээлийн ургамал
тус тус хураан авах боломжтой
гэсэн тооцоо гаргаад байгаа.

Импортын
хүнснээс ч
найман төрлийн
пестицидийн
үлдэгдэл
илэрч байсан
тохиолдол
байгаа юм. Ер нь
зөвшөөрөгдөх
хэмжээнээс
пестицидийн
үлдэгдэл үл
ялиг их гарах
тохиолдол
бий гэж нэгэн
мэргэжилтэн
онцолж байлаа.

Тэгэхээр ийм хэмжээний ургацыг
бүхэлд нь шинжлэх боломжгүй
гэсэн үг. Тиймээс пестицид хэр
хэмжээгээр агуулагдаж байна
вэ гэдгийг тогтоох боломжгүй
учраас хамгийн энгийн арга нь
сайтар угааж хэрэглэх хэрэгтэйг
хоол судлалын мэргэжилтнүүд
зөвлөж байна. Импортын
хүнснээс ч найман төрлийн
пестицидийн үлдэгдэл илэрч
байсан тохиолдол байгаа юм.
Ер нь зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс
пестицидийн үлдэгдэл үл ялиг
их гарах тохиолдол бий гэж
нэгэн мэргэжилтэн онцолж
байлаа. Хэрэглэгчдээс гадна
тариаланчид өөрсдөө хамгийн
их хордож буйгаа ойлгох
хэрэгтэй. Пестицидтэй шууд
харьцдаг хүмүүс хамгийн их
хордож байдгийг мэргэжилтнүүд
сануулдаг. Хордож нас барсан
тохиолдол ч бий. Тодруулбал,1975
онд анх пестицидийг буруу
хэрэглэсний улмаас 2-61 насны
21 хүн өвдөж, 13 нь нас барсан
нь баримт тэмдэглэгдэн үлджээ.
Пестицидийн
хөнөөлөөс болж
хэдэн тэрбум доллар
хийсгэдэг
АНУ гэхэд л пестицидээс
болж хүний эрүүл мэнд,
байгаль орчинд учирсан хор
хөнөөлийг багасгахын тулд
жил бүр хэдэн тэрбум доллар
зарцуулдаг боллоо. Бразилд л
гэхэд зөгий олноор үхэж дэлхий
дахиныг гайхашруулсан.
Үүний цаад шалтгааныг
пестицид байж болзошгүй гэж
олон улсын байгууллага үзсэн
байна. Ийн хүнсний аюулгүй
байдал хүний эрүүл мэндэд
заналхийлээд зогсохгүй,
амьтдад ч гэсэн хор хөнөөлөө
учруулсаар байна.

-Пестицид хүний эрүүл
мэндэд ямар нөлөө үзүүлдэг вэ?
-Пестицидийг хогийн ургамлыг устгах
(гербицид), мөөгөнцөр болон ургамлын
өвчинг устгах (фунгицид), хортон шавж устгах
(инсектцид) зорилгоор ихэвчлэн хэрэглэж
байна. Ямар ч зорилгоор хэрэглэхээс үл
хамааран буруу хэрэглэх тохиолдолд эрүүл
мэндэд хортой нөлөө үзүүлнэ. Жишээлбэл,
мөөгөнцрийн эсрэг үйлчилгээтэй фунгицид
гэхэд уургийн нийлэгжилт болон эд эсийн
амьсгалах үйл явцыг дарангуйлах үйлчилгээ
үзүүлдэг. Хэрэв зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс
хэтэрсэн тохиолдолд хүний эрүүл мэндэд хор
хөнөөл учруулна. Төв мэдрэлийн системийн үйл
ажиллагаа алдагдах, хөх, түрүү булчирхайн хорт
хавдар үүсгэх, элэг, уушгийг гэмтээх, жирэмсэн
эхийн урагт нөлөөлөх гэх мэт. Иймээс НҮБын ДЭМБ, ХХААБ-ын хамтарсан Хүнсний
эрх зүйн комиссоос хүнсний бүтээгдэхүүн дэх
пестицидийн үлдэгдлийн бодисын зөвшөөрөгдөх
дээд хэмжээг хатуу тогтоож өгдөг. Мөн хүн
амын хоол хүнсээр авах пестицидийн хоногийн
хүлцэх тунг, хүний биеийн жингийн 1кг-д ямар
хэмжээтэй байхыг тогтоосон. Ер нь шавьжийн
эсрэг бодис нь хүний эрүүл мэндэд илүү хор
хөнөөлтэй. Дэлхийн хүн ам 2050 он гэхэд 9.7
долоон тэрбум хүрнэ гэж тооцоолсон. Хүнсний
нөөцийн хангамж, хүртээмж, ургац нэмэгдүүлэх
зориулалтаар пестицидийг ямар нэг хэмжээгээр
хэрэглэх асуудал гарч байна. Гэхдээ пестицидийг
хүнсэнд аль болох хэрэглэхгүй байх нь зөв.
Хэрэглэхдээ тун хэмжээг тааруулах, багасгах,
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтрүүлэхгүй
байх, пестицидтэй зөв харьцах, хүнсний
бүтээгдэхүүн дэх үлдэгдэлд хяналт тавих нь
чухал.
Нийт хүн ам пестицидийн үлдэгдэлд өртөх
нь бага. Өртөмтгий бүлэг гэж байна. Тухайлбал,
газар тариалан эрхэлдэг, өрхийн тариалан,
хүнсний ногоо, жимс тариалдаг хүмүүс, ялангуяа
жирэмсэн болон хөхүүл эхчүүд, хүүхдүүд гэх мэт.
АНУ, Канадад хийсэн судалгаагаар пестицидийн
үлдэгдэлтэй жимс, ногоо хэрэглэсний улмаас
хүүхдүүдийн анхаарал төвлөрөл нь муудах,
өөрийгөө хянах чадваргүй болж буйг тогтоосон
байсан. Пестицидтэй харьцдаг, өрхийн тариалалт
эрхэлдэг хүмүүс хамгаалах хэрэгсэл бээлий, амны
хаалт, нүдний хаалтыг байнга хэрэглэх нь зүйтэй.
Жирэмсэн эмэгтэй, хөхүүл хүүхэдтэй эхчүүд,
18 -аас доош насны хүүхдийг пестицидтэй
харьцахыг хориглодог.
-Бразилд зөгий олноороо үхсэн тохиолдол
гарсан. Тэгэхээр амьтанд бас хор учруулдаг
гэсэн үг үү?
-Амьтанд ч гэсэн сөргөөр нөлөөлнө. Шавжийн
эсрэг бодис гэхэд тухайн амьтны амьсгалын
системийг гэмтээж, устгадаг.
-Жимсний хөгц мөөгөнцрийг нүдээр хараад
мэдэх боломжтой юу?
-Ер нь хөгц нүдэнд харагдана гэдэг бол аль
хэдийн хөгц мөөгөнцрийн задрал явагдаад хор нь
ялгарчихаад байна гэсэн үг. Нүдэнд харагдахгүй
учраас жимс, ногоог гаднаас нь хараад хөгц
мөөгөнцөртэй гэдгийг мэдэх боломжгүй.
Тариалах, худалдах явцад эрүүл ахуйн дэглэм
хэрхэн сахисныг хэрэглэгч мэдэхгүй шүү дээ.
Шинжилгээгээр л нарийн зүйл нь тодорхой
гарна. Ялангуяа төмс бол маш их мөөгөнцөрддөг,
өвчилдөг ногоо.
-Манай лабораториуд пестицидийн
үлдэгдлийг зөв шинжилж чадаж байна уу?
-Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа
лаборатори пестицидийн үлдэгдлийг шинжилдэг.
Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лаборатори
энэ тал дээр илүү туршлагатай. НҮБ-ын ДЭМБ,
ХХААБ-ын хамтарсан Хүнсний эрх зүйн комисс
100 төрлийн пестицидийн хүнсний бүтээгдэхүүн
дэх үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх хэмжээг тогтоосон.
Монгол улсын хувьд Улсын мал эмнэлэг, ариун
цэврийн төв лаборатори 38 төрлийн пестицидийн
үлдэгдлийг шинжлэх боломжтой байх.
-Угааж хэрэглэвэл пестицидийн үлдэгдэл
бүрэн арилах уу?
-Тодорхой хэмжээгээр бохирдсон тул бүрэн
арилахгүй. Гэхдээ зах зээлд худалдаалж буй
хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний пестицидийн
үлдэгдэлд мэргэжлийн хяналтын байгууллага
хяналт тавьж, лабораторийн шинжилгээгээр
баталгаажуулдаг тул хэрэглэгчид маань энэ тал
дээр санаа зовохгүй байж болох байх гэж бодож
байна. Пестицидийн үлдэгдлийг багасгахын тулд
хүнсний ногоо, жимсийг хальслах, сайтар угааж
хэрэглэхийг ДЭМБ зөвлөмж болгосон.
Хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаж авахдаа
шинжилгээний бичгийг нь заавал үзэх хэрэгтэй
гэж зөвлөмөөр байна.
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Үзэл бодол

ТӨР ТРИЛЕММАД ОРОН ГАЦАВ

Монголд хамгийн
тохиромжтой
хэлбэр нь
semi-president
буюу хагас
Ерөнхийлөгчийн
тогтолцоо
И.Цэрэнхүү
Социологич, памфлет нийтлэлч
Трилемма гэдэг нь грек үг
бөгөөд гарцгүй, хөдлөх үйлдэлгүй
таг зогсохыг хэлнэ. Хэд хэдэн
бичил нийтлэлдээ би “зэлтэрийн
гацаа” гэж орчуулсан байгаа.
Эртний Грекийн эх сурвалжид
трилеммаг "чигээрээ явбал
хөлдөж үхнэ, зүүн тийш явбал
морио алдана, харин баруун тийш
явбаас амиа алдана" гэсэн байдаг.
УИХ-ын 62 гишүүний өргөн
барьсан ҮХНӨ хэмээх төслийг
ээлжит бус чуулганаар хэлэлц
сэн гэх боловч тодорхойгүй
(нарийндаа бол маш тодорхой)
шалтгаанаар таг зогсов. ҮХНӨ
зэлтэрийн гацаанд орлоо.
ҮХНӨ анхнаасаа л буруу
тавилттай, мордохын хазгай
байсан л даа. Үндсэн хуулийн
өөрчлөлтийг хийхдээ тулбал
Ерөнхийлкөгчийн саналыг заавал
авсан байх хуулийн заалттай.
Гэтэл тийм саналгүйгээр
нэгдүгээр хэлэлцүүлгээ хийсэн.
Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах,
ялангуяа шинээр Үндсэн хуулийн
төсөл боловсруулж, ард олноороо
сайтар хэлэлцэн улс орны
амьдралд чанарын өөрчлөлт
гаргая гэсэн урам зориг ард түмэнд
байсан. Улсын Ерөнхийлөгч
Х.Баттулга санаачлан УИХ-д
үг хэлэхдээ “суурь шинэчлэл”
гэсэн реформын чанартай
концепцийг дэвшүүлсэн. Харин
үүнийг овжноор ашиглах сэдлээр
МАН-ын бүлэг санаачилж 62-ын
бүлэглэл гэгчийг албан бусаар
байгуулан ҮХНӨ хэмээх төсөл
өргөн барьчихав. Өөрөө хуулийн
төсөл боловсруулаад өөртөө өргөн
барьсан М.Энхболдын хошин
үйлдэл давтагдав. Аливаа бүлэглэл
Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн
төсөл өргөн барих боломжийг
хаасан хуулийн заалтыг
ноцтойгоор зөрчив. Сандрахдаа
бүлэг дотроо ярилцаад “хуульгүй
цааш явчихъя” гэж үгсэн
хуйвалдсан нь ил болов. Яг тэр
агшинд Ерөнхийлөгч төсөл-санал
гэгчийг өргөн барьж бүр ч холион
бантанг нь хутгаж орхилоо. Уг нь
Ерөнхийлөгчийн зүгээс Үндсэн

хуульд өөрчлөлт оруулах талаар
УИХ-ын индэр дээр үг хэлэхдээ
суурь шинэчлэлийн концепцийг
хэлэлцэхдээ намууд, эрдэмтэн
судлаачид, ард олноос маш
өргөн саналууд авах тухай аргыг
дэвшүүлсэн. Үүнийг нь УИХ
анзаараад формат (УБХ ч юмуу)
үүсгээд анхнаас нь хамтраад
явбал байж болох л байсан.
Харамсалтай нь сонгуулийн
шоу хийх гэсэн бяцхан амбийц
нь үхэлд хүргэв. Өөрөө ойчсон
хүүхэд уйлдаггүй гэгч л болж
байна. Ядахад яр гэгчээр эфирт
цацсан хэлэлцүүлгийн дугаар бүр
нь инээдтэй, мэдлэг нимгэнээс
болж улайм цайм худлаа ярин
цэцэрхцгээж, ард түмний доог
тохуу болов. УИХ-ын гишүүд нь
одоо мөрдөгдөж байгаа Үндсэн
хуулиа бүү хэл хэлэлцэж байгаа
төслөө ч уншаагүй байв. Энэ
тухай сөрөг намын зөвлөлийн
лидер маш тодорхой мэдэгдлээ.
Аймгуудаар явж ард түмнээр
хэлэлцүүлсэн гээд ухуулаад
байсан нь ор үндэсгүй худлаа
байсныг сөрөг хүчин илчилж, тоо
баримттайгаар нотлон шившигтэй
нь хутгаж орхив. Гай газар
дороос гэгчээр 62-ын бүлгийн
анх оруулсан төсөл эцэстээ
эзэндээ танигдахын аргаггүй
өөрчлөгдөж, төсөл өргөн барьсан
23 гишүүн бойкот хийж хуралд
ирсэнгүй. Намын бүлэг шинэ
ухаан сийлж, УИХ-ын гишүүдийн
тоог 99 болгон 23 суудaлд намын
жагсаалтаар мандат олгох заалт
оруулж ирцийг түр аргалсан. Гэвч
уг заалт дэмжигдсэнгүй унав,
дахиад ирцгүй болон хямрав.
Ийнхүү ҮХНӨ зэлтэрийн гацаанд
орлоо.
ҮХНӨ батлагдахгүй,
батлагдсан ч ард
түмэн хүлээж авахгүй
Нэгэнт анхны хэлэлүүлгээ
хийчихсэн төслийг буцаах
аргагүйд хүрэв. Тэр чигт нь
зүтгүүлэхээс өөр аргыг олсонгүй,
хайсан ч үгүй. Гэхдээ бүх гурван
гарц эрсдэлтэй, трилеммад
орчихсон гэсэн үг. Чигээрээ явбал
батлагдах арга байхгүй. Сөрөг нам
төслөөс гарсан, Ерөнхийлөгч
энэ хуурамч жүжигт цаашид
оролцохоос татгалзсан. Тэгэхээр
төсөл царцах нь бүү хэл хөлдөж
үхэх нигууртай. Баруун тийш
эргэх гарц байгаа. Энэ нь төсөл
бэлэн болсныг зарлаад тарах.
Гэхдээ ирэх оны сонгуульд
бэлдэх гол тактик нь ҮХНӨ дотор
суучихсан байгаа гээд дотроо
итгэчихсэн гишүүд ийм алхам
хийхгүй нь ойлгомжтой. Үлдсэн
цорын ганц гарц нь зүүн тийш
явах. Өөрөөр хэлбэл ард түмэнд
хандаж “санал асуулга явуулья,
та нар маань батлаад өгөөч” гэж
духаараа шал мөргөн сөгдөж
гуйх гарц үлдсэн байна. Энэ ч
бас эрсдэлтэй. Нэгд, ард түмэн
энэ төслийг батлах уу? Юу л бол.
Учир нь ард олны итгэл алдарч,
хулгайч, ёс зүйгүй гишүүдийн
хийсэн ажил яав ч олигтой юм
байхгүй гэж байгаа бололтой. Ер
нь л нэлэнхүйдээ тийм байгаа юм
билээ. Хоёрт, ерөөсөө л анхнаасаа
олон түмнээс нууцалсан, битүүлэг
төслийг юу гэж мэдэж батлах
юм бэ, тун ойлгомжтой асуудал.
Санал асуулгад хүмүүс ирэхгүй
байж мэднэ. Хэдэн арван цэцэрлэг
барьчих хөрөнгөөр ганцхан

асуултад хариу авахыг улсын
Ерөнхийлөгч зөвшөөрсөнгүй,
нэмэлт асуулт оруулахаар боллоо.
Тэр нь төрийн тогтолцооны
хэлбэрийг ард түмнээр шийдүүлэх
зоригтой алхам юм. Энэ чиглэлээр,
жирийн иргэддээ хандан зарим
мэдэгдэхүүн хүргэе гэж бодсоноо
дор сийрүүллээ.
Дэлхий дээр хаант засаглалтай
17, бүгд найрамдах засаглалтай
189, Ерөнхийлөгчийн засаглалтай,
далайн эрх зүйтэй 10 гаруй орон,
мөн хэмжээгүй эрхт диспот
засаглалтай Арабын хэдэн орон
байна. Парламент нь засаглалаа
оролдог ганцхан орон байдаг
байна. Тэр нь арлын нэг улс.
Отог омгийн хурлаа парламент
гэж тунхаглан бүртгүүлжээ.
Тогтолцоог өөрчлөх дээрээ
түлбал манай улсын газар
нутгийн байршил, хүн амын
нийгмийн ухамсрын түвшинд
хамгийн тохиромжтой хэлбэр
нь semi-president буюу хагас
Ерөнхийлөгчийн тогтолцоо юм
Ерөнхийлөгчийн
хагас засаглал
Үндсэн хуульд төрийн
хар хайрцагны бодлогыг
тусгах ёстой
Сонгодог хэлбэрийн парла
менттай бүгд найрамдах улсуу
даас Ерөнхийлөгчийн хагас
тогтолцоог Үндсэн хуулиараа
тунхагласан орон бол Франц.
Ерөнхийлөгчийн хагас тогтолцоог
заримдаа холимог тогтолцоо
гэдэг. Үүнийг “холимог хуурга”
шиг зүйл гэж буруу ойлгоод
байх шиг. Ерөнхийлөгчийн
болон парламентын систем
холилдсон тогтолцоо төдийхнээр
л ойлгоод байх шиг санагдана.
Гэтэл агуулга нь үнэн хэрэгтээ
өөр юм. Энэ бол хосолмол биш,
харин ч нэгдмэл удирдлагатай
төрийн цогц байгууламж. Орчин
үеийн нийгэм зүйд холимог
тогтолцоог бүгд найрамдах
засаглалын төгс хэлбэр гэж үзэж,
улс орнууд реформ хийцгээж
байна. Энгийнээр тайлбарлавал,
төрийн байгуламжийн хөндлөн
ба босоо тэнхлэгийн огтлолцол
дээр Ерөнхийлөгч зогсож байх
загварыг хэлж буй. Хөндлөн
тэнхлэг гэдэг нь парламентын
дээд танхим, босоо тэнхлэг гэдэг
нь парламентын доод танхим
юм. Тэнхлэгүүдийн огтлолцлыг
Ерөнхийлөгч нь цэрэг арми,
хууль цаазын хүчээр зохицуулж,
ард түмний аюулгүй байдал, тав
тухтай амьдралыг хангаж байдаг
харилцаа аж. Эндээс Ерөнхийлөгч
нь гүйцэтгэх засаглалдаа биечлэн
тусалж, хамжилцсанаар том эрх
эдлэн, парламентын доод танхимд
нөлөөлдөг, эргээд дээд танхимын
өмнө хариуцлага хүлээдэг давуу
талтай юм. Парламент нь ард
түмний шууд төлөөллийн дээд
танхимтай, хууль боловсруулан
барих мэдлэг чадвартай гишүүд
бүхий доод танхимтай, хүчтэй
Ерөнхийлөгчтэй тогтолцоо
бүрдэнэ гэсэн үг. Зарим орны
төрийн байгууламжийн жишээг
харахуйд улам ойлгомжтой болно.
СЭТГЭЛ ХӨДЛӨЛИЙН ҮР
ДАГАВАР НЬ ТУЙЛШРАЛ
Дэлхийн улс орнуудын төр ер
нь ямар тогтолцоотой байдаг юм
бол? Гаднын орнуудын төрийн

тогтолцоо, засаглалын хэлбэрийн
талаар цөөнгүй хүн сонирхож
байсан тул үүнийг дурдахаар
шийдлээ.
Парламент нь төлөвшсөн, төгс
хэлбэрээ олчихсон аль нэг орныг
жишиг болгон сонгож дагах нь
зайлшгүй. Гэхдээ нэг зүйлийг
анхаарах ёстой. Туйлын сайн
судалж, Монголын нийгмийн
байдал, түүхэн уламжлалт соёл,
зорих ирээдүйгээ бодолцож
сонгох ёстой байх. Төр Монголд
анх үүссэн гэдэг. Тэгвэл энэ
түүхэн уламжлалаа сэргээх
концепц гаргаж, төрийн хар
хайрцагны бодлогыг үндсэн
хуулийн preamble (угтлага бичээс)
болгон тавьж, төрийн бодлогын
залгамж чанарыг хангах ёстой.
Энэ талаар нухацтай бодох цаг
нь одоо ирчихээд байна. Францын
тавдугаар үндсэн хуулийн
preamble хэсэг нь яагаад Напелеон
Бонапардын гаргасан хууль
байдаг юм бэ? Америк Улс яагаад
үндсэн хуулиа өөрчилдөггүй юм
бэ? Бодох л асуудал.

Манай улс НҮБ
болон олон улсын
конвенцуудын үзэл
санааг бүдүүлгээр
зөрчиж эхэллээ
Үндсэн хуулийн preamble
хэсэг нь eрөнхий зүйл, оршил,
малгай үг огт биш. Үндсэн
хуулийн агуулгын товчоо ч
биш, зүйл анги бүр ч биш.
Үндсэн хуулийн preamble нь
Монголоор бол үндсэндээ төрийн
хар хайрцагны бодлого, төрийн
уламжлалт залгамж чанарыг
зангидан товчоолсон бичвэр
юм. Өдгөө мөрдөж байгаа үндсэн
хуулийн гол алдаа нь preamble-г
ор тас орхигдуулсан явдал мөн.
Үндэсний уламжлалт чанараа
Үндсэн хуульд орхигдуулсан
нь монгол хүн үндэсний соёлын
кодоо мартаж, хүн чанараа
алдах суурь болсон. Төрийн хар
хайрцагны бодлогын үндэсний
үзэлтэй холбогдох хэсэг шинэ
Үндсэн хуулийн толгой хэсэгт
preamble болон тусгалаа олох
ёстой.
Нөгөө талаас, өнөөгийн төрийн
хямралаас гарах арга замаа бодон
сэтгэл хөдлөлд автах, эсвэл
бусдыг даган дуурайх хандлагаар
70 нөхөөстэй дээл шиг болгож
болохгүй. Ийм хандлагын уршиг
эргэж нөхөгдөхгүй гэдгийг
анхаарууштай.
ДЭЛХИЙН ОРНУУДЫН
ТӨРИЙН ТОГТОЛЦОО
Дэлхийн бүх орны төрийн
байгууламжийг хоёр хэлбэрт
хуваадаг. Хаант засаглалтай
30 орчим орон бий бол үлдсэн
нь бүгд найрамдах улсууд юм.
Монгол Улс хаант засаглалтай
байсан ч 1924 энэ тогтолцоог
халсан. Мэдээж өнөөдөр эргээд
хаант засаглал тогтоох боломж,
нөхцөл байхгүй. Гэхдээ төрийн
уламжлалт чанарыг хадгалах,
хууль цаазын уламжлалыг сэргээх
зорилгоор шинээр боловсруулах
Үндсэн хуульд төрийн хар

хайрцагны бодлогын зарим
агуулга тусгалаа олох ёстой
гэдгийг дахин дахин сануулъя!
Бүгд найрамдах засаглал улс
орнуудын хувьд Ерөнхийлөгчийн
болон парламентын гэсэн хоёр
хэлбэртэй байдаг гэж монгол
чуудад ойлгуулчихсон юм шиг.
Үнэн хэрэгтээ бол эх газрын эрх
зүйтэй улс орнуудад Ерөнхий
лөгчийн засаглалтай улс гэж
байхгүй. Харин Ерөнхийлөгчпарламентын эсвэл парламентЕрөнхийлөгчийн холимог засаг
лалтай орнууд л бий. Далайн
эрх зүйтэй улсуудад Ерөнхий
лөгчийн, эсвэл туйлын Ерөнхий
лөгчийн засаглалтай орнууд
зонхилж байгаа. Монгол Улс
бол Ром-Германы эрх зүйгээр
явдаг бүгд найрамдах улс учраас
далайн эрх зүй тохирохгүй.
Үндсэн хуульд тэндээс сэтэрхий
тэвнийн чинээ ч зүйл тусгаж
болохгүй.
Манайд хууль
боловсруулах нэгдсэн
концепц байгаагүй,
одоо ч байхгүй
Миний хувьд Ц.Элбэгдорж,
Х.Тэмүүжин нарын санаачилгаар
гол хуулиудад орсон бүх заалтыг
шүүрдэж цэвэрлэх ёстой гэж
боддог. Далайн орнуудын эрх
зүйгээс бараа сонгож буй мэтээр
хандаж, зарим нь ашиг сонир
холдоо хөтлөгдсөөр Монголын
хууль, хууль эрхийн актуудыг
ноорхой тэрлэг шиг далан
нөхөөстэй болгосон. Манайд
хууль боловсруулах нэгдсэн
концепц байгаагүй, одоо ч
байхгүй. Соёл иргэншилтэй улс
орнуудад юу болоод, ямар реформ
хийгээд байгааг анзаардаггүй,
мэддэггүй хүмүүсийн гараар
улс орны оршин тогтнох эрх
зүйн орчин занганд орсон гэж
бодохоор аймшигтай. Тогтолцоо
болохгүй байна гэж төрийн эрх
үүргийг зохицуулах нормативдаа
будаг нялж, шинэ жилийн гацуур
мод шиг болгосон. Эцэстээ
нэгдсэн зохицуулалтгүй болж,
төрийн өндөрлөгт хүн амын
90 хувь, гишүүдийн олонх нь
итгэхгүй байхад ч зайлуулж
чадахгүй болтлоо завхарчээ. Энэ
бол Монголын хуулийн гажуудал,
завхрал.
ТӨР ЗАСГИЙН ЦАГ
БАЙДЛЫН ТУХАЙД
Монгол Улсын төрд бодитой
гоор нүүрлэсэн хямрал эх захаа
алдаж, савнаасаа халин НҮБ
болон олон улсын конвенцуудын
үзэл санааг бүдүүлгээр зөрчиж
эхэллээ.
1. НҮБ ардчилал дор олонхын
шийдлийг цөөнх нь дагаж
хэрэгжүүлэх агуулга оршиж
буйг олон удаа анхааруулсан
байдаг. Ардчиллын амин чухал
зүрх нь угтаа бол энэ юм. Гэтэл
парламент олонх, цөөнх болон
хуваагдаж, цөөнх нь төрийн
тамга, спикер, УИХ-ын танхимд
сууж байгаагаараа, сүүлийн 20
жилийн туршид өөрсдөдөө
зориулж баталсан хуулиудаараа
бамбай хийж, цөөнхийн явуургүй,
бусармаг үзэл бодлыг олонход
тулган шаардаж, заналхийлж
эхэллээ. Ардчилал гэгч Монголд
ийн үнэт зүйлээ алдав. Aзийн
ардчиллын од гэгдэж нэг хэсэг
дэлхийг гайхуулж явсан Монгол

Улсыг сүйрүүлж чадсан хэсэг
бүлэг олигархиуд, тэдний гар
хөлүүд эвсэн ардчиллын үнэт
зүйл рүү довтлож байна. НҮБ
үүнийг зүгээр хараад суухгүй,
ийм “өвчин” бусад улс оронд
халдварлахаас сэрэмжлэх нь
тодорхой.
2. НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлө
лийн дүрэмд хүний амьд явах
эрхийг санаатайгаар тасалдуулсан
аллагын гэмт хэрэг, түүний дотор
төр, нийгмийн зүтгэлтний амь
насыг тодорхой зорилготойгоор
зэрлэгээр хөнөөсөн гэмт хэрэгт
хөөн хэлэлцэх хугацаа байж
болохгүй гэж заасан байдаг.
Уг конвенцод нэгдсэн эсэхээс
үл хамааран НҮБ-ын гишүүн
орнууд уг заалтыг үндэсний
хууль тогтоомждоо тусган
хэрэгжүүлэхийг зөвлөсөн юм.
Монгол Улс энэхүү конвенцын
үзэл санааг сөрж, нийгмийн
нэрт зүтгэлтэн С.Зоригийг
зэрлэгээр хөнөөсөн хэргийн
хөөн хэлэлцэх хугацааг дуусгавар
болгон хэргийг хаалаа. НҮБын Аюулгүйн зөвлөл гаргасан
шийдвэрээ зөрчиж байгааг зүгээр
хараад суухгүй нь ойлгомжтой.
3. НҮБ өөрийн салбар инсти
туц, олон улсын конвенциудад
төрийн өндөр албан тушаалтанд
хариуцлага хүлээлгэх вотум
гэдэг зарчмыг маш тодорхой
заан тайлбарласан байгаа. Пар
ламентын гишүүдийн олонх,
нийт сонгогчдын дийлэнх
олонх нь итгэл хүлээлгэхгүй
бол спикер тэр даруй огцорсон
тухайгаа мэдэгдэж, импеачмент
гэх зарчмаар хуулийн байгуул
лагын мэдэлд шилжиж, хүлээх
хариуцлагын түвшингээ тог
тоол
гох учиртай юм байна.
НҮБ-ын гишүүн хэрнээ энэ
зарчмыг бүдүүлгээр зөрчөөд
сууж болохгүй. Хэрэв үндэсний
хуулиар огцрох эрх зүйн орчин
үүсэхгүй байгаа л бол үндэсний
хууль тогтоомж НҮБ-ын
зарчмыг зөрчиж баталсан хууль
байна гэж үзэн хуулиа өөрчлөх
шаардлагатай юм. Үндсэн
хуулийг дордуулсан долоон
заалт гэдэг шиг УИХ 2012 оны
арванхоёрдугаар сарын 21-нд
шинэ жилийн баярын босгон дээр
өөрчлөлт оруулж, спикер нь хэзээ
ч огцрохгүй, гишүүд нь хэлсэн
үг, хийсэн үйлдэлдээ хариуцлага
хүлээхгүй байхаар зохицуулсан
заалтуудыг эргэж үзэн, хүчингүй
болгох ёстой.
4. Парламентын цөөнх үүрээ
хөндүүлсэн шоргоолж аятай
сандралдаж, хагас солиорол
(эйфорын байдал)-д орж, эцэстээ
өөрсдийн өдүүлсэн бүх хэргийг
Засгийн газарт тохон огцруулах
аргад шилжив. Засгийн газрыг
огцруулах ажиллагааг дахин
явуулна гэж шинэ гишүүн
Н.Амарзаяа хэллээ.
5. Засгийн газрын тэргүүнд
хандаж хэлэх миний үг бол
“Хурд бол хүч!” Алгуурлах бүрт
эсрэг тал чинь маневрлах аргаа
олчихоод байна. Цорын ганц
гарц нь гэвэл, УИХ-ын гишүүн
сайд нартаа дилемма (ацан
шалаа) хийх. Өөрөөр хэлбэл,
бүрэн эрхээсээ татгалзаад
сайдын ажлаа сайн хий, эсвэл
УИХ-даа үлдээд сайдын суудлаа
чөлөөл гэж хэл. Ингэж байж
Засгийн газраа парламентын
гадна гаргаж, улс төржилтөөс
зайлсхийхгүй бол өөр гарц
харагдахгүй байна. Tэртээ тэргүй
хуралдаа биш бойкотонд сууж
байгаа биз дээ?
6. Залуу улстөрчдөд ч хандаж
хэлэх үг байна. Хэт тулган
шаардах нь тийм ч сайн арга
биш ээ. УИХ-ын олонх болсон
давуу талаа ашиглан зохион
байгуулалтад орж, хурлаа хийн
даргаа сонгож, УИХ-ын олонх
нь бага хурлын горимд орж
ажиллах болсноо дэлхийд зарлах
нэг гарц байна. М.Энхболд,
түүнийг тойрон хүрээлэгчдийн
“тогтолцоо” ажиллагаагүй
болно гэсэн үг. НҮБ-ын selfdetermination зарчим бий учир
юунаас ч айх хэрэггүй. Манайд
бага хуралтай байсан уламжлал
бий. Тэд шинэ Үндсэн хуулийн
төслийг боловсруулах даалгаврыг
гардаж авах ёстой, ард түмэн
ойлгоно. Гэхдээ УИХ-ыг тарааж
хэрхэвч болохгүй, өртөг нь арай
л дэндүү өндөр тусна. Эс бөгөөс
арай гэж Монгол руу хандах
чигтэй байгаа гаднын хөрөнгө
оруулагчид бүгд нүүрээ буруулж,
дахиж хэзээ ч энэ талаар ярих
хэрэггүй болно. Эдийн засаг
макро түвшиндээ суларч, ард
түмний амьдрал улам доройтно.
Өөр ч олон эрсдэл бий.
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Government bonds to expire in 2020

Mongol Basalt trades MNT 886
million at MSE

Entrée Resources to stop trading
at NYSE

Top 20 index falls 0.04 percent,
to 19,505.56 points

The other two bonds out of 17 bonds worth
MNT 59.2 billion will expire in 2023 and 2024.

Foreign investors account for 80 percent of
the Mongol Basalt’s trade.

Rio Tinto and Turquoise Hill Resources are the
major shareholders of Entrée Resources.

Market cap stands at MNT 2,48 trillion.

ZGM: highlights
Politics

In honor of the Day of
Remembrance of the Victims
of Political Repression,
President Battulga Khalt
maa, Speaker of Parliament
Zandanshatar Gombojav
and Prime Minister Khurel
sukh Ukhnaa pay tribute to
the Monument of Victims of
the Political Repression by
offering wreaths.

Economy

Celebration of cultural di
versity, the annual Gala Ball,
organized by the Australian
Chamber of Commerce Mon
golia (AustCham Mongolia),
to promote local commerce
through networking, cultur
al, advocacy and marketing
opportunities, to be held on
Saturday, 14th September
2019 at the Shangri-La Hotel
Ulaanbaatar Ballroom.
Top 20 index falls 0.04
percent, to 19,505.56 points.
MSE A index decreases 0.01
percent, to 9,012.86 points.
MSE B index increases 0.37
percent, to 7,740.68 points.
Market cap stands at MNT
2,48 trillion.
Top 20 index

(by units)
30,000
25,000
20,000
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Government bonds to expire in 2020
Mongolia spent
USD 200,000 a
day only to pay for
bond yields
Aminaa.U
ZGM
21 bonds worth MNT 86.9
billion, which were traded before
the Ministry of Finance closed
government bonds in 2017 are about
to expire this year. Accordingly,
remaining yields and bonds will
be fully settled for investors.
The government bond has been
delayed after it had been traded in the
domestic market for 28 weeks. The
Ministry of Finance explained that
the bonds should be discontinued
to reduce the government’s debt
in the domestic market and avoid
the government’s acquisition of the
assets of the banks.
The next two bonds out of 17
bonds worth MNT 59.2 billion
will expire in 2023 and 2024. In
specific, Chinggis bonds worth
USD 1 billion will expire in 2022,
Samurai bonds worth USD 300
million in 2024, and other bonds
that were issued to pay the debt
of Chinggis bonds will mature in
2022-2024. In the past few years,

Batsaikhan.S / ZGM©

Mongolia spent USD 200,000 a day
only to pay for bond yields.
Also, the Ministry of Finance

plans to issue bonds at the
Mongolian Stock Exchange basing
on blockchain technology. In last

year, preparations for trading
government bonds with blockchain
technology has started. In this

regard, the government adopted a
regulation on bond trading based
on block technology.

15,000
10,000

19,505.56

Society

The Altay Nomad
Games-2019 festival to take
place in Altai, Bayan-Ulgii on
September 20-21. During
the festival, contests for
horseback archery and horse
racing, as well as traditional
games such as horseback
chasing and picking up
coins from the ground at
full gallop contests will be
organized.
In the framework of the
project, Introducing new
technologies in manage
ment of mother and child
health care, jointly being
implemented by the UN
Population Fund (UNFPA)
and the Health Department
of the Capital City, a training
department for intensive
care of mothers and infants
opens at the Amgalan
Maternity Hospital of the
Capital City.
The Ministry of Education,
Culture, Science and Sports
(MECSS) of Mongolia signs
a Memorandum of Under
standing on the protection
of children with World Vision
Mongolia. Within the MoU,
the parties will cooperate
in preventing children from
any risk and violence in
education sector and build
ing child-friendly and safe
environment.
Governor of the Capital City
Amarsaikhan Sainbuyan
receives Vice Mayor of Essen
city of the Federal Republic
of Germany Peter Renzel.
In aims of developing the
health sector and expanding
collaboration, Ulaanbaatar
city and Essen city estab
lished a cooperation agree
ment in 2012.
Minister of Foreign Affairs
Tsogtbaatar Damdin pres
ents a Certificate of the Cul
tural Envoy of Mongolia to
Ms. Sayantsetseg Sangidorj,
a Mongolian concert pianist
and jury of the international
piano competition on Sep
tember 10.

Stock Market

Mongol Basalt’s trade reaches
MNT 886 million at MSE
MSE tier-II listed Mongol
Basalt JSC’s shares worth
MNT 886 million were traded
at the secondary market. As
of August, foreign investors
account for 80 percent of the
Mongol Basalt’s trade. There
has been a sharp rise in foreign
investors’ activeness over the
last four months. Also, it has
the largest number of foreign
investors among the companies
that launched an IPO in 2017.
According to analysts, the
investor’s structure changes and
long-term investors will be the
key to further the stock price
increase. They estimate that the

share of the company is expected
to reach MNT 376.8 by the end
of December. Currently, the
company’s stock price has risen
17.4 percent, to MNT 309.99
from the beginning of 2019.
In the first half of 2019, sales
revenue increased by 74 percent
compared to the same period
of the previous year, triggering
the earnings per share to reach
MNT 2.19.
The construction of the
domestic construction sector is
directly linked to the increase in
demand for the company and it’s
planning to export its products
to foreign markets.

Mining

Entrée Resources to stop trading at NYSE
Entrеe Resources, one of the
owners of Oyu Tolgoi licenses,
announced its decision to cease
ordinary shares trading listed at
the New York Stock Exchange
(NYSE).
The request for withdrawal
of securities from the registry is
scheduled on September 20 and
the last transaction will be due on
September 30.
The company has received a
warning from the NYSE, due to
the requirement issues. Following
the situation, the board of the
company voluntarily canceled
its listing at the stock exchange.
Entrеe Resources is seeking to
trade at another U.S-listed Stock
Exchange, which is more suitable.

However, trading on the Toronto
Stock Exchange is still normal.
Since 2019, the share prices of
the company down nearly double,

reaching 30 cents.
Rio Tinto and Turquoise Hill Resources are the major shareholders
of Entree Resources.

INVITATION FOR BID
Date: September 11, 2019
Bid name: Supply of special purpose vehicle, equipments and tools to be
purchased for the Material Testing Laboratory of the Road development agency of
Capital City
Bid reference number: NAZKHG/19-A695-01
The Procurement agency of Capital City would like to invite the eligible bidders
to submit their electronic bids for Supply of special purpose vehicle, equipments
and tools to be purchased for the Material Testing Laboratory of the Road develop
ment agency of Capital city
This bid of goods is being advertised through e-procurement system, thus the
detailed information and electronic bidding document may be obtained from
www.tender.gov.mn for free.
50.000 (fifty thousand) tugriks should be paid by the interested eligible bidders
through e-banking system prior to submission of their bids.
The bid shall be valid for 30 days from the date of the bid opening.
Bid document shall consist of the following packages:
Package-1: Supply of special purpose vehicle, equipments and tools to
be purchased for the Material Testing Laboratory of the Road development
agency of Capital city
Package-2: Supply of special purpose vehicle, equipments and tools to
be purchased for the Material Testing Laboratory of the Road development
agency of Capital city
Interested bidders should meet with the following financial and work experi
ence requirements:
1. Sales revenue: Average sales revenue of the last 3 years (2016, 2017 and
2018) package should not be less than 50 percent of the approved budget.
2. The amount of easily convertible assets and the available loan: It
should not be less than 30 percent of the approved budget.
3. Number of years to provide information on experience of similar work
performed: Bidder should have experience of supplying similar goods

which has value of not less than 30 percent of the approved budget for any
one year for last 3 years (2016, 2017 and 2018).
Performance on experience of similar work will be applied for each package.
Submission of special license if necessary: Not necessary
The amount of Bid security: The following sum of bid security should be submit
ted with the bid:
Тендер шалгаруулалтын нэр		
Package-1: Supply of special purpose
vehicle, equipments and tools to be
purchased for the Material Testing Labo
ratory of the Road development agency
of Capital city
Package-2: Supply of special purpose
vehicle, equipments and tools to be
purchased for the Material Testing Labo
ratory of the Road development agency
of Capital city

Тендерийн баталгаа
4 120 000 /four million and one
hundred twenty thousand/ MNT

780 000 /seven hundred eighty
thousand/ MNT

Bids must be delivered to the following address before 2:00 pm on October 11,
2019 and will be publicly opened in the presence of interested bidders’ designated
representatives, at 2:30 pm on October 11, 2019.
Foreign bidder is eligible for package-1 to submit a bid.
Margin of domestic preference shall be applied.
Interested eligible bidders may obtain further information from the following
address:

The Road development agency of the Capital City,#501, 5th floor, The
Khangardi palace, Chingeltei district, Ulaanbaatar, Mongolia
Phone: 70111183, 325385 fax:324498
www.tender.gov.mn, www.road.ub.gov.mn
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Өдрийн хэмнэл
ТВ ХӨТӨЛБӨР

онцлох үзвэр

Бумбардай хүүд тохиолдсон
явдал

07.00 “Өглөө” хөтөлбөр
14.00 "Шинжлэх ухааны цаг"
хөтөлбөр
15.20 Технологийн ертөнцөөр
17.00

"Надтай үлдээч" уянгын драм
Хаана: УДЭТ
Хэзээ: 2019.09.06-15
Тасалбарын үнэ: ^10-25 мянга

Компьютер тоглоомноос
салдаггүй хүүд аав, ээж нь
Бумбардай хүүгийн тухай үлгэр
ярьж өгчээ. Хүү эхэндээ үлгэр
сонсох дургүй, үл ойшоож
байсан ч нэг мэдэхэд өнөөх
үлгэртээ өөрийн биеэр орсон
байлаа. Ингээд тэрбээр үлгэр
доторх Бумбардай хүү болон
хувирч, халамжит ээж, сайн найз
банхартайгаа амьдрах болов.
Гэтэл нэгэн өдөр Бумбардай
хүү идэшний борцоо хулгайд
алдсаныг мэдэв. Ингээд
борцныхоо хойноос эрэлд
гарснаар олон сонин адал
явдалтай учрах болно.
“Бамбүү” театрын хамт олны
бүтээл “Бумбардай” хүүхдийн
жүжиг есдүгээр сарын 21-ний
бямба гарагт 13.00 цагаас
ганцхан удаа тоглогдох гэж
байна. 5-10 насныханд зориулсан
энэхүү жүжгийн тасалбарын үнэ
10 мянган төгрөг.

"Тусгаар тогтнолын хэрэм"
баримтат нэвтрүүлэг

18.30 “Иргэдийн эрх зүйн
боловсролд” /шууд/
21.10

“Нээлттэй хором”
нийгмийн ток шоу /шууд/

Хар зүрхний хөх нуурын аялал
Хаана: UBH Center
Хэзээ: 2019.09.13
Тасалбарын үнэ: ^85 мянга

07.00 “Тэрбум долларын хэлцэл”
нэвтрүүлэг
09.00 “Бизнесийн хэмнэл”
мэдээний хөтөлбөр
11.30 “Блумбергийн форум”
нэвтрүүлэг
14.00 “Сая долларын суутан”
нэвтрүүлэг

Галзуу хот шоу драм
Хаана: МҮЭСТО
Хэзээ: 2019.09.11-15-ны 19.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^15-18 мянга

Чамдаа яараад байна тоглолт
Хаана: Улаанбаатар палас
Хэзээ: 2019.09.27-ны 19.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^20 мянга

Urban Live GIG
Хаана: Хар сувд хөлөг онгоц
Хэзээ: 2019.09.13-ны 18.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^20 мянга

"Naki's Special Night & New Album
Release Party" шоу
Хаана: On'n Off Production House
Хэзээ: 2019.9.14-ний 20.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 40 мянга

20.00 “Блумбергийн ярилцах цаг”
нэвтрүүлэг
22.00 “Инновац 2050” нэвтрүүлэг

ЦАГ АГААР

ЗГМ: СүдоКҮ
IX.11
25o 9 м/с
11o 7 м/с

Улаанбаатар

IX.12
13o 9 м/с
9o 8 м/с

Үүлшинэ

Бага зэргийн бороотой

Үүлшинэ

IX.14
15o 8 м/с
3o 6 м/с

IX.13
14o 9 м/с
4o 5 м/с

IX.15
13o 9 м/с
3o 6 м/с

Үүл багасна

Багавтар үүлтэй

07.45 “Консуни” хүүхэлдэйн кино
13-14-р анги

11.35

УВС

19o
8o

Солнгос хэлний алсын зайн
сургалт анхан шат /3-р
хичээл/

15
11o

14o
9o

ТӨВ

АРХАНГАЙ

17
11o

22o
9o

o

ӨВӨРХАНГАЙ

ГОВЬ-АЛТАЙ

19o
8o

21.00 “Гал тогоо” шоу нэвтрүүлэг

20o
13o

ДОРНОД

30o
15o

ХЭНТИЙ

27o
13o

18
13o
o

27o
17o

3
6 4

СҮХБААТАР

ГОВЬ-СҮМБЭР

ДУНДГОВЬ

21o
13o

БАЯНХОНГОР

30o
15o

27
15o
o

ДОРНОГОВЬ

ӨМНӨГОВЬ

24o
15o

07.00 Өнөө өглөө
10.00 “Бяцхан оцон шувуу
Пороро” хүүхэлдэйн кино
/season-5/ 5-8-р анги

2

5
1 6

фото агшин

16.00 “Sky шилтгээн” ОАК 3-р
анги
18.00 “Сабрина” хүүхэлдэйн кино
/season-1/ 3-р анги
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21.00 “Эмчийн эсрэг интернэт”
шоу нэвтрүүлэг 1-р анги
22.00 “Тэрбумын ертөнц” ОАК
/season-1/ 3-р анги

Зурхай

Билгийн тооллын 11
Намрын илүү тэргүүн сарын найман
цагаан мэнгэтэй цагаагчин гахай
өдөр
Үс засуулбал: Жаргал ирнэ
Наран ургах, шингэх:
06.21-19.12
Барилдлага: Идэр
Шүтэн барилдлага: Сэрэхүй
Суудал: Огторгуй
Аргын тооллын есдүгээр сарын
11, Буд гараг. Билгийн тооллын
13, Гоё хүүхэн одтой, цагаагчин
гахай өдөр.
Өдрийн наран 06.21 цагт мандан,
19.12 цагт жаргана. Тухайн өдөр
хонь, туулай жилтнээ аливаа үйлийг
хийхэд эерэг сайн ба могой, морь
жилтнээ сөрөг муу нөлөөтэй тул
элдэв үйлд хянамгай хандаж, биеэ
энхрийлүүштэй. Эл өдөр эе эвээ
ололцох, хамтын хөдөлмөр эхлэх,
гэрээ хэлцэл байгуулах, найр
хурим хийх, бэр гуйх, инж өгөх,
авах, үнэт эрдэнийн зүйл авах, сан
тавиулах, угаал үйлдэх, нялхсын
хурим хийх, огторгуйн үүдийг боох,
их хүмүүнтэй уулзахад сайн. Газар
ухах, худаг гаргах, сэтгэлд сэвтэй
газар очих, балгадын суурь тавих,
нохой худалдан авахад муу. Өдрийн
сайн цаг нь үхэр, луу, морь, хонь,
нохой, гахай болой. Хол газар яваар
одогсод зүүн хойш мөрөө гаргавал
зохистой.

Ж.Гэрэлчулуун / ЗГМ©

“Монполимет” группийн байранд гарсан гал түймэрийн голомтод Онцгой байдлынхан
1 цаг 30 минут ажиллаж дөрвөн иргэнийг түймэрийн аюулаас авран хамгаалжээ.

ЗГМ: Үгийн сүлжээ
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БОСООГООР:
1. Хаад ноёдын
хөвгүүн
2. Намрын адаг
сарын нэр
3. Галдан
Бошигтын
нэгтгэсэн хаант
улс
4. Нийлэнги бус
5. Бусдын
үүрэнд
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өндөглөөд
өндгөө хаян
оддог шувуу
6. Тариа,
ногооны болц
7. Сүхбаатар
аймгийн сум
9. Эцэг малыг
агталсны дараа
нэрлэх нь
11. Хэлбэр, хий
дүр

чуулган бодлог
газар нутаг
12. Байгууллага,
айл гэрийн
үүдний өрөөнд
байх эд,
хэрэгсэл
14. Хоёрдугаар
хоол
18. Цул шигүү

Цагаан-Үүр
сумын хүчит
бөхчүүдийн
өлгий нутгийн
гол
8. Даншигийн
их аварга
10. Жил бүр
хунгийн
томоохон
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13. Цагалбар
15. Газрын
гадаргаас
500 м-ээс
доошгүйгээр
өргөгдсөн хэсэг
16. Ноёд
язгууртны
эрхэм дээд цол
хэргэм
17. Төлөх ёстой
өглөг

Хөндлөнгөөр:
1. Бага,
жижигхэн
3. Завсар, сүүн
зам
5. Хожим
нь хаандаа
цаазлагдсан
Чингис хааны
бөө
6. Хөвсгөлийн

19. Чингисийн
эрхшээлд орсон
Хорезм улсыг
монголчуудын
нэрлэдэг нэр
20. Хурим
цэнгээн,
цайллага

Өмнөх дугаарын хариу / 09.09
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УБ-Москва
ЭРЭЭН-уб	
уб-БЭЭЖИН
уб-хөххот	
хөххот-уб	
уб-эрхүү	
эрхүү-уб	
УБ - Замын Үүд	
Замын Үүд - УБ
УБ - Сайншанд	
Сайншанд - УБ
УБ - Сүхбаатар
Сүхбаатар - УБ

13.50
18.00
07.15
20.00
22.50
21.10
15.35
17.20
17.35
09.15
20.25
10.55
06.30

14.28
10.25
14.04
20.49
11.15
02.40
06.20
07.05
08.55
19.15
07.01
19.52
15.35

УБ-Бээжин	
Бээжин-УБ
УБ-Сөүл	
Сөүл-УБ
УБ-Токио	
Токио-УБ
УБ-Хонконг	
Хонконг-УБ
УБ-Эрхүү	
Эрхүү-УБ
УБ-Хөх хот	
Хөх хот-УБ

06.10
09.30
08.40
14.20
07.45
14.40
12.50
18.20
05.55
08.00
14.10
16.50

08.25
12.00
12.50
17.00
13.40
19.15
17.20
23.00
07.00
09.10
15.50
18.35

(Өмнөх дугаарын хариу)
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“Ээж” ОАК 13-р анги
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БУЛГАН

20o
7o

ХОВД

15o
13o

СЭЛЭНГЭ

ЗАВХАН

14.05 "Мөнгөтэй зочин" шоу
нэвтрүүлэг

23.15

17o
9o

20o
5o

БАЯН-ӨЛГИЙ

13o
11o

ХӨВСГӨЛ

8

ДАРХАН-УУЛ

ОРХОН

09.00 Хятад хэлний алсын зайн
сургалт анхан шат
/3-р хичээл/

5

2019.09.11, лхагва ~ №154 (1206)

Эдийн засаг

Засгийн газрын мэдээ Сонин

Британийн эдийн засаг Брекситийн үнийг
чимээгүйхэн төлж байна

Хятадын авто үйлдвэрлэгч нисдэг машинд
хөрөнгө орууллаа

Facebook хэрэглэгчийн мэдээлэл
задруулснаас хохирол хүлээж магадгүй

Брекситийн дуулиан дунд Британийн эдийн засаг оны хамгийн
муу өдрүүдийг өнгөрөөж байна.
> 10

Zhejiang Geely групп нисдэг машин боловсруулж буй Volocopter
GmbH компанид 50 сая евро амлав.
> 10

Шүүх компанийн дотоод тайланд тулгуурлан хэдэн тэрбумын
торгууль хүлээлгэх боломж нээгдэв.
> 10

Alibaba-гийн
шинэ тэргүүн
жижиглэн
худалдаанд
хувьсгал хийнэ

Жан захирал
Ханжоу дахь
Alibaba-гийн
“Шиши”
кампуст.

1

Захиалгат барааг дэлгүүрээс
гадагш гурван километрийн
радиус дотор 30 минутад багтаан
хүргэдэг ажээ.
Олонд төдийлэн танил бус,
47 настай Жанд Хятад улсын

9

хамгийн алдартай бизнесмений
замналаар замнах амаргүй
зорилт тулгарчээ. Alibaba-гийн
гүйцэтгэх захирлаар 2015 оноос
хойш ажиллаж буй тэрбээр групп
компанийн тэргүүний албан
тушаалыг есдүгээр сарын 10-

Foxconn iPhone
үйлдвэрлэхдээ
Хятадын хөдөлмөрийн
хууль зөрчиж байна

нд хүлээн авснаар тус группийг
хамтран үндэслэгч Жэк Магаас
хойш хоёр алба зэрэг хашиж буй
анхны хүн болов.
Ма захирал төрийн тэргүүдтэй
найзархаг, Дэлхийн Эдийн Зас
гийн Чуулган зэрэг чухал арга

хэмжээн дээр гал цогтой үг хэлд
гээрээ алдартай, бүхэнд танил
нэгэн. Харин зөөлөн намуун
дуутай Жан захирал хөрөнгө
оруулагч нартай англиар ярихдаа
үгээ зөөж, эв дүй муутай ярьдаг.
Тэрбээр Хятад эх орондоо хүртэл
нийтэд танил бус. Alibaba-гийн
төв байранд нэгэн ажилтны эцэг
түүнийг цэвэрлэгчтэй андуурсан
удаатай.
Тэгсэн мөртөө Жан захирал
албыг нь залгамжилсан Матай
адил радикал хүн. Тэрбээр Alibaba группийг хүнс болон бусад
бараа бүтээгдэхүүний онлайн,
офлайн ертөнцөд хоёуланд нь
урагшлах өвөрмөц чадвартай гэж
үздэг. Энэ хүний өчнөөн санал
санаачилгын дүнд Alibaba групп
санхүү, эрүүлийг хамгаалах,
кино, хөгжим зэрэг олон салбарт
тэргүүлэх байр суурьтай болсон.
Ялангуяа АНУ-д тус
компанийн хувьцааг арилжих
үед зарим хөрөнгө оруулагчид
түүний ажлын тун хэтэрч байгаа
юм бишүү хэмээн түгшсэн юм.
Харин Жан захирал энэ бүхнээ
тэсэж үлдэх чадвартай холбон
тайлбарладаг. “Одоогийн
бизнесээ бид өөрсдөө эд бад
хийхгүй л бол өөр нэг нь өрсөж

замналын эхэн үедээ тэрбээр
аварга институц хэрхэн хурдан
сүйрдгийг нүдээрээ харж,
чихээрээ сонссон юм.
Түүнийг Alibaba-д ирэх үед
компанийн хамгийн лут вэбсайт
нь eBay маягийн бүтэцтэй Taobao
байлаа. “Санхүүгийн тайланг нь
харлаа. Орлого? Тэг. Дүгнэлт –
бөөн алдагдал. Тайлан тэнцлийг
нь шалгаад үзтэл байдал бүр
муу”.
Жан Amazon.com Inc-ийн
онлайн захтай төстэй ТMall
сайтыг 2008 оноос хөгжүүлж
эхэлсэн нь өнөөдөр Alibaba-гийн
хамгийн орлоготой бизнес
болоод байна.
Захирал 2009 онд багийнхаа
хамтаар Ганц бие хүмүүсийн
өдөр буюу арваннэгдүгээр сарын
11-нийг жил тутмын хямдралын
баяр болгож, худалдаачдыг татан
оролцуулах кампани өрнүүлсэн
юм. Хямдралын баяр зохион
явуулсан хоёр дахь жилдээ
борлуулалт 135 сая ам.доллар
давж, тав дахь жилдээ 5.8
тэрбумд хүрэв. Өнгөрсөн онд
уг баярын борлуулалт 31 тэрбум
ам.доллар давснаар АНУ-ын
шоппингийн гол үйл явдал - Хар
баасан гарагийг хол хаясан юм.

Өмнөд Солонгосын
төв банк хүүгээ
дахин бууруулж
болзошгүй

Олборлолт танах
сургаар газрын
тосны үнэ өсөв

Марк Гурман
Apple Inc-ийн түнш Foxconn
компани iPhone үйлдвэрлэлээр
дэлхийд тэргүүлдэг үйлдвэрт
түр ажилчин хэт олноор хөлсөлж,
хүнд нөхцөлд ажиллуулан БНХАУ-ын хөдөлмөрийн хууль
зөрчиж байгааг Нью-Йоркт төвтэй China Labor Watch (CLW)
байгууллага илрүүллээ.
Хөдөлмөрчдийн эрх ашгийг хамгаалах, ашгийн бус CLWгийн тайлан нь БНХАУ-ын Жэнжоу дахь Foxconn-ы угсрах
үйлдвэрт нууц мэдээлэгчийн үүрэгтэй ажилласан хүмүүсийн
мэдээлэлд тулгуурлаж байгаа юм. Мэдээлэгчийн нэг нь тус
үйлдвэрт дөрвөн жил ажилласан байна.

орхино. Тэгэхээр манай шинэ
бизнес хуучин бизнесээ устгаж
явсан нь дээр шүү”.
Онлайн зах нь Alibaba-г
Хятадын хамгийн аварга нээлт
тэй хувьцаат компани бол
гож өгсөн. Тус компанийн зах
зээлийн үнэлгээ өдгөө 460 тэрбум
ам.долларт хүрээд байгаа ч
сүүлийн саруудад байдал уруудах
хандлагатай боллоо. Хятадын
эдийн засгийн өсөлтийн эрч
сааран, хэрэглэгчийн зардал
хумигдаж, зар сурталчилгааны
орлого багассаар. Хөрөнгө
оруу
л агчид тус компанийн
хувьцааны үнийг унагаж эхэл
лээ. Хонконгод өрнөж буй эсэр
гүүцлийн ажиллагааны улмаас
20 тэрбум ам.доллар төвлөрүүлэх
учиртай хувьцааны арилжааг
хойшлуулахаас аргагүй болов.
“Мань хүн орлого өсгөх шинэ
үр, маш их үр тарьж байгаа”
хэмээн Alibaba-гийн хөрөнгө
оруулагч Lead Edge Capital-ын захирал Митчелл Грийн
тайлбарлав.
Шанхайд өсөж хүмүүжсэн
Жан нягтлан бодогч эцгийнхээ
жишгээр Шанхайн Санхүү,
Эдийн Засгийн Их Сургууль
дүүргэжээ. Албан тушаал ахих

Цүёоши Инажима
Энэ долоо хоногийн эцсээр
чуулах OPEC+ уулзалтаас
өмнө Саудын Араб хүлээсэн
үүрэг ёсоор олборлолтоо бууруулах
гэж байгааг тус улсын эрчим хүчний шинэ сайд
мэдэгдмэгц газрын тосны үнэ сүүлийн зургаан долоо
хоногийн үнэмлэхүй түвшинд өсөв.
Нью-Йоркийн таваарын бирж дээр 10 дугаар сард
нийлүүлэх WTI-гийн фьючерс 10-ны өдөр 46 центээр
өсөж, баррель нь 58.31 ам.доллар боллоо. ICE Futures
Europe бирж дээр 11 дүгээр сард нийлүүлэх Brent-ийн
үнэ 45 центээр өсөж, баррель нь 63.04 ам.доллар хүрчээ.

Түүхэн үнэмлэхүй доод
түвшнээсээ дөнгөж 0.5
хувиар дээгүүр байгаа
Өмнөд Солонгосын төв банкны
бодлогын хүү дотоодын эдийн
засгийн удаашрал, дэлхийн эдийн засгийн бүрхэг
нөхцөлөөс шалтгаалан дахиад буурч болзошгүй хэмээн
шинжээчид анхааруулав.
Өдгөө тус улсын төв банкны бодлогын хүү 1.5 хувьтай
байгаа. Бодлогын хүү хөшүүрэг болж чадах доод хязгаар
нэг хувь хэмээн шинжээчид үзэж байгаа ч Өмнөд
Солонгосын эдийн засаг үргэлжлэн сулрах тохиолдолд
төв банк бодлогоо улам зөөлрүүлж болзошгүй.

Удирдагчгүй эсэргүүцлийн ажиллагаа эрх баригчдыг
түвэгтэй байдалд оруулав
Блэйк Шмидт
Гурван сар гаруй үргэлжилж
буй самууныг эцэслэхийн тулд
эсэргүүцэл зарлагчдын хэнтэй
нь хэлэлцэх вэ гэсэн асуудал
эрх баригчдад тулгараад байгааг
Хонконгийн тусгай засаг захир
гааны зөвлөх Бернар Чаны ярьж
байна.
Тусгай бүсийн тэргүүн Кэрри
Лэм таван шаардлагаас ядаж
хоёрыг нь биелүүлбэл эсэр
гүүцлийн ажиллагаа зогсоно
гэсэн яриаг зөвлөх Чан үймээнд
нэгдэгчидтэй хамт хооллох,
интернэтээр чатлах үеэр байнга
сонсдог. Гэтэл Хонконгод зурга
дугаар сараас хойш үргэлжилж
буй эсэргүүцлийн шалтгаан
болсон Хятадад хэрэгтэн
шилжүүлэх хуулийг Кэрри Лэм
албан ёсоор эргүүлэн татсаны

дараа эсэргүүцэл зогсоно гэх
баталгааг хэн ч гаргаж чадахгүй
байгаа юм.
“Би ер нь хэнтэй хэлэлцэн
тохироод байна вэ” гэсэн
асуудал үүсээд байгаагаас нэг
хүн эсэргүүцлээ зогсоох нь
хангалттай шалтгаан болж
чадахгүй хэмээн Чан өнгөрсөн
баасан гарагт ярилцлага өгөхдөө
тайлбарлав. “Хэлэлцэн тохирох
нөгөө тал хэн болохыг мэдэхгүй
учраас хэлэлцээний ширээний
ард суу гэж эрх баригчдад зөвлөж
зүрхлэхээ больсон”-оо Бернар
Чан өгүүлсэн юм.
Илт манлайлан удирдагч
дутагдаж байгаа нь одоогийн
э с э р г ү ү ц эл
намжихгүй
үргэлжилсээр байгаагийн нэг
шалтгаан. Жагсагчдын хувьд
энэ нь урьдаас төлөвлөсөн

зүйл. Өмнө нь 2014 онд
болсон гудамжинд зай эзэлж
сууцгаах эсэргүүцлийн үеэр гол
удирдагчдыг баривчлан шоронд
суулгах боломж эрх баригчдад
олдсон. Эсэргүүцэлд нэгдэгчид
энэ удаа нууцаа чанд хадгалж,
үйл ажиллагаагаа Telegram, LIHKG зэрэг мөрдөж илрүүлэхэд
түвэгтэй онлайн платформ
ашиглан өрнүүлцгээж байна.
“Эсэргүүцлийн ажиллагааны
гол төлөөлөгчдийг ил гаргахын
тулд тодорхой баталгаа гаргаж
өгөх хэрэгтэй бололтой”
хэмээн Хонконгийн Баптист
Их Сургуулийн засаглал, олон
улсын судалгааны тэнхимийн
профессор Жан-Пьер Кабистан
үзлээ.
Эсэргүүцлийн хөдөлгөөн
Хонконгийн тулааны урлагийн

Есдүгээр
сарын 8-ны
эсэргүүцлийн
үеэр нулимс
асгаруулах
хийн дунд
ажиллаж буй
хэвлэл мэдээл
лийнхэн.

агуу мастер Брюс Лиг үлгэр
дуурайл болгожээ. Урьд нь 2014
онд гудамжинд 79 хоног сууж
эсэргүүцэл зарласан нь сүүлдээ
зарим гишүүдийг залхааж,
удирдагчдыг нь эрх баригчдын
бай болгосон явдал сургамж
боллоо. Энэ удаа эсэргүүцэлд

нэгдэгчид кунфугийн гүн
ухаантны “сэтгэл оюунаа
хоосолж ус аятай хэлбэр дүрсгүй
бологтун” сургаалыг мөрдлөг
болгов. “Ус урсаж чадна, сүйтгэж
чадна. Ус бологтун, анд минь”
хэмээн Брюс Ли өгүүлсэн нь
дэлхий даяар алдаршсан юм.

Бээжингийн хувьд эсэргүүц
лийн хөдөлгөөний одоогийн
шинж чанар нь хүчээр дарах
арга хэмжээ авахад түвэгтэй
нөхцөл үүсгэж байгаа тул АНУ
зэрэг гадаадынхан, орон нутаг
дахь тэдний хамсаатнуудыг
буруутгахыг хичээдэг.
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Эдийн засаг

Британийн эдийн засаг Брекситийн
үнийг чимээгүйхэн төлж байна
Эдди Спенс
Европын холбооноос гарах
улс төрийн дуулиан дэгдсэн
өдрүүдийн цаана Британийн
эдийн засаг оны хамгийн муу
өдрүүдийг өнгөрөөж байна.
Түгшүүрийн улаан дохио асаж,
барилга ба үйлдвэрлэл уруудсаны
дээр гол үйлчилгээнүүд хүртэл
доошилж, Британийг уналт руу
хөтөллөө. Үүний сацуу орон
сууцны зах зээл гацаж, жижиглэн
худалдаа саарахын хамт худалдан
авагчид Брекситийн улмаас үнэ
өснө гэж болгоомжилж буй.
Ерөнхий сайд Борис Жонсон
парламентын олонхоо алдаж,
дахин сонгууль явуулах санал
унаснаас хойш мананг арилгах

Жоэл Розенблатт
Facebook Inc-ийн хэрэглэгчид
хувийн нууц задруулсан
хэмээн зарга мэдүүлэх үйл
явц тус компанийг хэдэн
тэрбумын торгуульд хүргэж
магадгүй байна. Нийгмийн
сүлжээ эсэргүүцэл гаргасан
боловч Сан Франциско хотын
холбооны шүүгч тус компани
хэрэглэгчдийн мэдээллийг
авахдаа хууран мэхэлсэн гэж
үзсэний үндсэн дээр хүлээн
авсангүй. Уг мэдээллийг 2016
оны Ерөнхийлөгчийн сон
гуулийн үед Дональд Трампын
сурталчилгаанд тусалсан
Британийн фирмд худалдсан
хэмээн буруутгажээ.
АНУ-ын тойргийн шүүгч
Винс Чхабриа даваа гарагт
гаргасан шийдвэртээ “Хүмүүс
хязгаартай тооны найзтайгаа
эмзэг мэдээлэл хуваалцахаар
нийгмийн сүлжээг ашигладаг
бөгөөд нийгмийн сүлжээ завс
раар нь орж, уг мэдээллийг хяз
гааргүй тооны хүмүүст цацдаг
бол Facebook-ийн гаргасан
эсэргүүцлийг буруу гэж үзэхээс
өөр аргагүй. Та хувийн мэдээллээ
цөөн хүнтэй хуваалцдаг агаад
хүрэх хүмүүсийн тоо хязгаартай
гэдгийг танд ойлгуулсан бол
хувийн нууцлалын эрхээ эдэлж,
түүнийг зөрчсөн хэн нэгний
эсрэг зарга мэдүүлэх нь зүйн

олигтой алхам хийгдсэнгүй.
Төлөөлөгчдийн танхимд
Брекситээр санал хураахад нэг
гишүүн сандал дээрээ хэвтэх
шахан дургүйцлээ илэрхийлэх гэх
мэт улс төрийн драм Британийн
олон нийтэд хүрч байх завсар тус
улс Европын холбооноос гарах
бүрхэг нөхцөл байдлын улмаас
эдийн засагт учирч буй хохирлын
хэмжээ хэвлэл мэдээллээр түгэж
байна. Societe General банкны
дэлхийн валютын ерөнхий
стратегич Кит Жуке “Өгөгдлөөс
харахад эдийн засаг илт муудаж
байна. Аажмаар уруудаж, бүх
зүйлийн эрч суларлаа” хэмээн
дүгнэжээ.
Даваа гарагт нийтлүүлсэн

тайланд зайлшгүй бууралтын
үзүүлэлтийг харууллаа. Хоёр
дугаар улиралд 0.2 хувиар
доошилсон бол долдугаар сард
дөнгөж 0.1 хувийн өсөлт гарчээ.
Гуравдугаар улирлын тайланг
харж байгаа эдийн засагчид
төлөвөө доошлуулах нөхцөл
бүрдэж байна. Фунт стерлингийн
хөдөлгөөнийг ажигладаг шин
жээчид эдийн засгийн бус улс
төрийн мэдээнд голлон анхаарч
буй. Мягмар гарагт фунтын
ам.долларт харьцуулсан ханш
2017 оноос хойш анх удаа 1.20
ам.доллараас доош унажээ.
Эдгээрийг үл харгалзан
Британийн ирээдүй улам бүр
бүүдийж, эдийн засгийн төлөв

тогтворгүйжиж байгаа. Улс
төрийн сүүлийн эргүүлгээс
өмнө ч өрхүүдийн итгэл буу
раад байв. Английн банкны
сүүлийн судалгаанаас үзэхэд
ирэх жил инфляцын таамаг 3.3
хувьтай байгаа бол британичууд
Брексит үнийг улам өсгөнө гэсэн
хүлээлттэй байна. Одоохондоо
инфляц ердөө хоёр хувь дээр
тогтоод буй.
Бизнест мөн хохирол учрах
нь тодорхой. Даваа гарагийн
тайлангаас үзэхэд өнгөрсөн сард
барилга ба үйлдвэрлэлийн салбар
агшиж, үйлчилгээ зогсонги
байдалд оржээ. Хэрэв хэрэглэгчид
бүсээ чангалж эхэлбэл эдийн
засгийн байдал бүр гүнзгийрэх

нь дамжиггүй. Жижиглэн худал
дааны үзүүлэлтээс харахад
наймдугаар сард борлуулалт
өнгөрсөн оны мөн үеэс буурсан нь
сүүлийн дөрвөн сарын гуравт нь
хасах дүнтэй гарсан явдал боллоо.
Schroder фирмийн эдийн
засагч Азад Зангана “2016 оны
санал асуулгын дараа өрхүүд
зардлаа танана гэсэн таамаг
байсан ч хэрэгжээгүй. Харин ч
тэд бага хуримтлуулж, аюулгүйн
нөөцөө зарцууллаа” хэмээн
тайлбарлав. Тэрээр “Бид одоо
хуримтлалын түвшин хамгийн
доогуур нөхцөл байдал руу орлоо.
Хэрэв гэрээ байгуулж чадахгүй
бол фунт дахин унаж, инфляцыг
хөөрөгдсөнөөр бид уналтын бүс

Facebook
хэрэглэгчийн
мэдээлэл
задруулснаас
хохирол хүлээж
магадгүй
хэрэг” гэж бичсэн байна.
Шүүгч Чхабриа нийгмийн
сүлжээний хэр эгл эгчд ийн
мэдээллийг сонгуулийн суртал
чилгаанд ашигласан Cambridge
Analytica фирмийн эсрэг
заргыг цааш үргэлжл үүлснээр
нийгмийн сүлжээний дотоод
үйл ажиллагааны мэдээллийг
хэрэглэгчид нээлттэй авах үүд
хаалгыг нээв. Зарга мэдүү
лэгчид уг мэдээллийг компа
ниар хохирлоо төлүүлэх болон
хувийн нууцлалын журмыг
шинээр боловсруулахад ашиг

лах боломжтой. Колумб дүүр
гийн прокурор Карл Расин
Facebook-ийн эсрэг төстэй хэрэг
нээгээд тавдугаар сард мөрдөн
байцаалтыг үргэлжлүүлэх зөв
шөөрөл авсан.
Тус компани долдугаар сард
Холбооны худалдааны комис
соос явуулсан хувийн нууц
лалыг зөрчсөн талаар мөрдөн
байцаалтыг намдаах тохирол
цоонд хүрч, таван тэрбум ам.дол
ларын торгууль төлөхийг зөв
шөөрсөн юм. 300 хэрэглэгчийн
хувийн мэдээлэл, улмаар тэдний

найз нарынхыг цуглуулж,
Трампын сурталчилгаанд ашиг
ласан апп-ын тухай мэдээ өнгөр
сөн оны эхээр цацагдсанаас хойш
Facebook-т янз бүрийн дарамт,
шахалт ирж буй.
Хэрэглэгчид өөрсдөө мэдээгүй
атал тус апп Cambridge Analytica
фирмтэй өгөгдлөө хуваалцаж,
2016 оны сонгуульд зорилтот
сонгогчийг онилсон өндөр
нарийвчлалтай “психографик”
хэмээх загварчлалыг ашиглажээ.
Ca mbr idge A naly t ica-ы н
судалгаанд нийгмийн сүлжээний

87 сая хэрэглэгч хамрагдсан
тул АНУ-д хэрэглэгч бүрийн
нэрийн өмнөөс шүүхийн зарга
үүсгээд байгаа аж. Түүнчлэн
зарга Facebook-тэй холбоотой
Samsung Electronics Co., Yahoo!,
Amazon.com Inc., Microsoft Corp
болон Sony Corp зэрэг томоохон
үйлдвэрлэг ба сайтуудыг татан
оруулж болзошгүй юм.
Facebook эдгээр түншдээ
өөрийн хэрэглэгчид болон
тэдний найз нарын мэдээллийг
өгсөн гэж үзэх үндэслэл бий.
Тэдгээр компани хариуд нь

рүү орох нь тодорхой” гэжээ.
Иймэрхүү бүүдгэр дүр зургийн
зэрэгцээ Британийн эдийн засагт
хоёр гэрэлтэй цэг бий. Нэгт,
Сангийн сайд Сажид Жавид
хэмнэлтийн бодлогыг төгсгөж,
Засгийн газрын зардлыг 15 жил
үзэгдээгүйгээр өсгөнө хэмээн
мэдэгдсэн. Түүнчлэн Английн
банкны захирагч Марк Карни
Их Британи гэрээгүй Брекситэд
бэлтгэснээр эдийн засгийн
хохирлыг хязгаарлах боломжтой
гэжээ. Гэхдээ л өсөлт өчүүхэн
байх таамаг гарсан. Тэрбээр “Далд
хандлагуудыг ажиглавал бидний
бодлоор эдийн засаг маш сул өсөх
байх. Үл ялиг эерэг боловч тэгтэй
ойрхон байна” хэмээн таамаглав.

нийгмийн сүлжээтэй өгөгдлөө
хуваалцсан байдаг. Хэрэглэгчид
тэдний зөвш өөр өлг үйгээр
ийнхүү мэдээллийг хуваалцсан
хэмээн зарга мэдүүлсэн нь зохих
үндэслэлтэй гэж Шүүгч Чхабриа
шийдвэрлэсэн байна. Facebook
уг практикийг хэрэглэгчтэй
байгуулсан гэрээнд тусгасан
хэмээн нотолж буй. Түүнчлэн
нийгмийн сүлжээнд мэдээллээ
тавьсан хэн боловч түүний
нууцлалд найдаж болох
г үй
гэдгийг мэдэж байх ёстой гэжээ.
Компанийн хуульч Орин
Шнайдер “Ямар нэг зүйлийн
нууцыг хадгалах гэж байгаа
бол түүнийгээ нарийн хамгаалах
ёстой. Харин түүнийгээ
нийгмийн сүлжээний платформд
тавьж байгаа бол ийнхүү
хадгалах хүлээлт байхгүй гэсэн
үг. Сүлжээнд тавьснаар олон
хүнтэй хуваалцах зорилготой”
хэмээн мэдэгдэв. Тэрбээр шүүг
чид хандан “Ороход нь анхаа
руулсан хүн энэ газарт мөрийтэй
тоглоом явагдаж байна гэж
орилж хашхираад байдаггүй
биз дээ” гэжээ. Хэрэглэгчдийг
төлөөлсөн өмгөөлөгч Лесли
Вивер, Дерек Лоесер нар манай
үйлчлү үлэгчдийн заргыг
батлах шүүхийн хэлэлцүүлэг
явуулахыг хүлээж байна гэж
бидэнд ирүүлсэн мэйлдээ бичсэн
байна.

Хятадын авто үйлдвэрлэгч нисдэг машинд хөрөнгө орууллаа
Bloomberg News
Тэрбумтан Ли Шуфугийн
тэргүүлдэг Zhejiang Geely групп
нисдэг машин боловсруулж
буй Volocopter GmbH компанид
хөрөнгө оруулахаа зарлав.
Хятадын аварга групп технологио
төрөлжүүлж, уламжлалт шата
хуун залгигч машинаа солих
бодлого хэрэгжүүлж буй. Volvo
Cars-ыг эзэмшдэг бөгөөд Daimler
AG-т багцтай Geely групп
VoloCity агаарын таксийг ирэх
гурван жилд арилжааны үйлчил
гээнд гаргахад туслах зорилгоор
эхний ээлжинд 50 сая еврогийн
хөрөнгө гаргахаа зарлав.
Германд байрладаг Volocopter

компани Geely болон Bruchsalтай хамтарсан үйлдвэр байгуулж,
ул
маар нисдэг машинуудаа
Хятадын зах зээлд гаргахаар
төлөвлөжээ. Түүнчлэн Volocopter
энэ онд багтаан нэмэлт хөрөнгө
татахаар хэлэлцээ хийж буйгаа
мэдээл эв. Эдний хувьцааны
зарим хэсгийг Daimler 2017 оноос
эзэмшиж байгаа юм. Хятадын
эрх баригчид дотоод шаталтат
хөдөл
г үүрийг шахаж, шинэ
эрчим хүчээр ажилладаг машин
нэвтрүүлэхийг хичээж буй үед
Geely Германы компанид хөрөнгө
орууллаа.
Түүнчлэн Бээжин агаарын
бохирдлыг бууруулах, нефтийн

нийлүүлэлтээс хамаарлаа багас
гахад ихээхэн анхаарч буй. Ноён
Ли бизнесийн группээ машинаас
давуулан өргөжүүлж, сансрын
хиймэл дагуулаас эхлээд микро
чип хүртэл сонирхож байгаа. 2017
онд тэрбээр нисдэг машиныг 2019
онд зах зээлд гаргахаар төлөвлөж
байсан АНУ-ын Terrafugia Incийг худалдан авахаа зарласан.
Geely өнгөрсөн арваннэгдүгээр
сард Хятадын Засгийн газрын
эзэмшдэг Aerospace Science and
Industry компанитай дотоодын
технологид түшиглэн дуунаас
хурдан галт тэрэг үйлдвэрлэх
гэрээ байгуулсан.
Ноён Ли “Geely авто үйлд

вэрлэгчээс хөдөлгөөний техно
логийн групп рүү шилжиж байна”
хэмээв. Нисдэг машины хувил
баруудыг АНУ болон Японд
бүтээж буй Uber Technologies
Inc., Boeing Co., Airbus SE, Toyota
Motor Corp-ын дэмжлэгтэй
старт-апууд энэхүү уралдаанд
оролдог. Японы Засгийн газар
уг технологид тэргүүлэх зорилт
тавьж, хөгжүүлэлт, судалгааны
төлөвлөгөө гаргасны дээр
урьдаас зохицуулалтыг бэлтгэж
эхэлжээ. Өнгөрсөн сард NEC
Corp-д бүтээсэн нисдэг машин
газраас хөөрч, агаарт минут
хэртэй эргэлдсэн тухай мэдээ
гарсан.
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Эдийн засаг
Олон нийтийн
санхүүгийн
боловсролыг
сайжруулах нь
чухал байна

Ихэнх орнууд
хязгааргүй
баталгаа
гаргадаг
тогтолцооноос
хязгаарлагдмал
хадгаламжийн
даатгалын
тогтолцоонд
шилжсэн.

Б.Мөнх
ЗГМ
Хадгаламжийн даатгалын
корпорациас татан буугдсан
“Капитал” банкны хадгаламж
эзэмшигчдэд нөхөн төлбөр олгох
болсноор иргэд хадгаламжийн
даатгалын тогтолцооны талаар
багагүй мэдээлэлтэй болсон.
Хадгаламжийн даатгалын
корпорацийн үйл ажиллагаа,
олон улсын туршлагын талаар
иргэдэд дэлгэрэнгүй мэдээлэл
хүргэх зорилгоор Хадгаламжийн
даатгалын корпорацийн
Судалгаа, эрсдэлийн үнэлгээний
хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
Д.Баасандуламтай ярилцлаа.
-Хадгаламжийн даатгалын
тогтолцоо, түүний ач холбогдлын
талаар яриагаа эхэлье. Манай
улсад энэхүү тогтолцоо хэрхэн
хөгжиж байна вэ?
-Хадгаламжийн даатгал бол
иргэд, хуулийн этгээдийн хадга
ламжийг татан төвлөрүүлдэг бай
гууллага болох банкны төлбөрийн
чадвар муудаж, дам
пуурсан
тохиолдолд хадгаламж эзэм
шигчдийг алдагдлаас хамгаалдаг
тогтолцоо. Энэхүү тогтолцоо
нь санхүүгийн мэдлэг мэдээлэл
багатай жижиг хадгаламж эзэм
шигчдийг хамгаалах, санхүүгийн
тогтвортой байдлыг хангах, мөн
цаашлаад иргэд нэгэн зэрэг
банкнаас хадгаламжаа татах
үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх
ач холбогдолтой. Анх 2008 онд
УИХ-ааc “Банкин дахь мөнгөн
хадгаламжийн баталгааны тухай
хууль”-ийг дөрвөн жилийн
хугацаатайгаар баталж байв. Энэ
хуулийн зорилго нь санхүүгийн
салбарын тогтвортой байдлыг
хангах, харилцагчийн банкинд
итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх
зорилготой байсан бөгөөд
иргэдийн хадгаламжид төрөөс
хязгааргүй буюу 100 хувь баталгаа
гаргаж байсан. Нэг ёсондоо төр
бүх эрсдэлийг үүрдэг байсан гэсэн
үг. Ингэж хязгааргүй баталгаа
гаргах нь богино хугацаанд үр
дүнгээ өгдөг ч урт хугацаанд
улсын төсөвт хүндрэл учруулах
эрсдэлтэй. Тиймээс ихэнх орнууд
хязгааргүй баталгаа гаргадаг
тогтолцооноос хязгаарлагдмал
хадгаламжийн даатгалын
тогтолцоонд шилжсэн байдаг.
Манай улсын хувьд дээрх
хуулийн үйлчлэх хүрээ 2012
онд дуусаж, 2013 оны нэгдүгээр
сарын 10-ны өдөр “Банкин дахь
мөнгөн хадгаламжийн даатгалын
тухай хууль”-ийг баталж байсан.
Энэхүү шинэ гарсан хуулийн
зорилго нь банкин дахь хадга
ламж эзэмшигчдийн эрх ашгийг
хамгаалах, санхүүгийн зах
зээлийн тогтвортой байдлыг
хангах зорилготой. Тус хуулиар
хадгаламжийн даатгалын болон

тогтолцооны стандартыг тогтоо
дог Олон улсын хадгаламжийн
даатгагчдын холбоо (IADI) гэж
байдаг. Монгол Улс 2013 онд
тус холбооны 72 дахь үндсэн
гишүүнээр элссэн бөгөөд тус
холбооноос гаргаж буй стандарт
шаардлагыг баримтлан ажилладаг.
2018 онд банкны салбарын хэд
хэдэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт,
шинэчлэлт хийгдсэнээр манай
байгууллага Санхүүгийн тогт
вор
той байдлын зөвлөлийн
гишүүн болсон. Банкны зүгээс
манай корпорацид мэдээ, мэдээ
лэл гаргаж өгөх үүргийг тодорхой
болгосон, өөрийн үйл ажиллагаа
тай холбоотойгоор банкинд хяналт
шалгалт хийх эрх бий болсон.
-Хадгаламжийн даатгалын
тогтолцоог олон улсын стан
дартад нийцүүлэхийн тулд
танай зүгээс юун дээр түлхүү

Згм Товчхон
» Арилжаа
Монголын хөрөнгийн бирж
мягмар гарагийн үнэт цаасны
арилжаагаар 20 компанийн
87,380 ширхэг хувьцаа
арилжлаа. Энэ өдөр 10
компанийн хувьцааны ханш
өсөж, найман компанийнх
буурав. Үүнээс “Ард Кредит
ББСБ” компанийн хувьцаа
хамгийн өндөр өсөлт үзүүллээ.
» Хөрш

2.8

Хувь. БНХАУ-ын хэрэглээний
үнийн индекс буюу инфляц энэ
оны наймдугаар сард жилийн
дүнгээр 2.8 хувиар өсжээ.

Хямралын дараа
75
хадгаламжийн даатгалын
тогтолцоо илүү хөгжсөн

» Уул уурхай

Хувь. Уул уурхайн салбар
ДНБ-ий 24 хувь, аж
үйлдвэрийн салбарын нийт
бүтээгдэхүүний 72 хувь,
экспортын бүтээгдэхүүний 87
хувь, гадаадын шууд хөрөнгө
оруулалтын 75 хувийг тус тус
бүрдүүлж байна.

сангийн үйл ажиллагаатай
холбоотой харилцааг зохицуулж
өгсөн бөгөөд мөн оны зургадугаар
сард энэ үйл ажиллагааг
хэрэгж үүлэх Хадгаламжийн
даатгалын корпорацийг бай
гуулсан. Энэ тогтолцооны гол
зарчим нь хадгаламж эзэм
шигчдийн хохирлыг банкуудаас
татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөөр
барагдуулах тул татвар төлөгчдийн
мөнгийг үргүй зарцуулах асуудлыг
эцэслэсэн гэсэн үг.
-Банкуудын төлдөг хураам
жийн талаар тодорхой мэдээлэл
өгөөч. Иргэд даатгуулахын тулд
ямар нэг мөнгө төлөх ёстой юу?
-Иргэдийн зүгээс ямар нэг
хураамж төлөхгүй. Энэ нь албан
журмын даатгалын тогтолцоо
бөгөөд төрөөс зохицуулалттай.
Монгол Улсад үйл ажиллагаа
явуулж буй бүх арилжааны банк
заавал даатгуулах ба даатгалын
хураамжийг иргэдийн өмнөөс
банк манай байгууллагад улирал
бүр төлснөөр хадгаламжийн
даатгалын сан бүрддэг. Харин
банкийг татан буулгаж, даатгалын
тохиолдол бий болоход манай
сангаас хадгаламж эзэмшигчдийн
тухайн банкин дахь харилцах,
хадгаламжийн дансны үлдэгдэл,
түүнд бодогдсон хүүгийн хамт 20
сая төгрөгөөр хязгаарлан нөхөн
төлбөр олгодог.
-Танайх нөхөн төлбөр олго
хоос өөр ямар үйл ажиллагаа
эрхэлдэг вэ?
-Олон улсад хадгаламжийн
даатгалын корпорациудыг чиг
үүргээс нь хамааруулан дөрөв
ангилдаг. Манай улсын хувьд
paybox plus буюу нэмэлт эрхтэй
төрөлд хамаардаг. Энэ нь нөхөн
төлбөр олгохоос гадна нэмэлт чиг
үүргийг хэрэгжүүлдэг гэсэн үг.
Корпорацийн хувьд даатгалын
хураамжийг төвлөрүүлэх,

сангийн хөрөнгийг хуульд
заасны дагуу удирдах, сангийн
эрсдэлийг үнэлэх зорилгоор
банкны эрсдэлийг үнэлэх,
банкны бүтцийн өөрчлөлтийн
арга хэмжээний үеэр санхүүгийн
дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагаа
хэрэгжүүлдэг. Мөн нэмэлтээр
банкуудаас тайлан мэдээ авах,
банкуудад хяналт шалгалт хийх
эрхтэй. Харин хадгаламжийн
даатгалын тогтолцоо өндөр
хөгжсөн улс орнуудын хувьд
банкны хүндрэлийг шийдвэрлэхэд
оролцох оролцооноос хамааран
алдагдлыг бууруулах, эрсдэлийг
бууруулах гэх мэт өргөн чиг
үүрэгтэй байдаг.
-Ер нь манай улсын хадга
ламжийн даатгалын тогтолцоо
бусад улс оронтой харьцуулахад
ямар түвшинд байна вэ?
-Хамгийн анхны Хадгаламжийн
даатгалын корпораци 1933 онд
АНУ-д байгуулагдаж байсан.
Түүнээс хойш Канад, Япон
зэрэг орнууд тус тогтолцооны ач
холбогдлыг ойлгон нэвтрүүлж
эхэлсэн байдаг. Харин 20082009 оны дэлхийн санхүүгийн

хямралын дараа дэлхийн улс
орнууд хадгаламжийн даатгалын
тогтолцоог улс орондоо эрчимтэй
нэвтрүүлж эхэлснээр өдгөө 160
гаруй улсад энэ тогтолцоо бий
болоод байна. Өмнө дурдсанчлан
зарим орны чиг үүрэг маш өргөн
хүрээтэй байдаг. Үүний нэг жишээ
нь корпорациуд нь өөрсдөө хяналт
шалгалт хийж, банкинд тусгай
зөвшөөрөл олгох, цуцлах эрхтэй
байдаг. Банкинд хүндрэл бий
болоход цаг тухайд нь оролцоод
шийдвэрлээд явдаг буюу банкийг
өөрчлөн байгуулах эрхтэй байдаг.
Мөн зарим улсын хадгаламжийн
даатгалын корпораци нь банкнаас
гадна ББСБ, ХЗХ, ҮЦК, даатгалын
компанийг даатгадаг. Бидний
хувьд олон жилийн туршлагатай
өндөр хөгжсөн орнуудтай эн
зэрэгцэх болоогүй ч өөрсдийн
чиг үүргийн хүрээнд олон
улсад хэрэгждэг дүрэм, журам,
стандартыг дагаж мөрдөөд,
тэдгээр туршлагатай улсуудаас
алдаа оноог нь суралцаад үйл
ажиллагаагаа сайжруулаад явж
байна.
Хадгаламжийн даатгалын

анхаарч байна вэ?
-Дээр дурьдсан хуулийн нэмэлт
өөрчлөлт болон бидэнд олгогдсон
чиг үүрэгтээ бүрэн хүрч ажиллах
нь бидний гол зорилтын нэг.
Тиймээс ОУХДХ-ны үндсэн 16
зарчмыг дагаж мөрдөх, үнэлгээний
дагуу бидэнд өгсөн зөвлөмжийг
хэрэгжүүлэхийг зорьсоор байгаа.
Нэн тэргүүнд нэг харилцагчийн
зарчим буюу SCV загварын
дагуу арилжааны банкуудаас
мэдээлэл авах үйл ажиллагааг
тогтмолжуулж, нөхөн төлбөрийн
тооцооллыг нарийвчлан хийдэг
болохыг зорьж байна. Мөн нөхөн
төлбөрийн программ хангамжийг
хөгжүүлж, тооцооллыг авто
матжуулан нөхөн төлбөр олгох
үйл ажиллагааг түргэн шуурхай
хийх боломжийг бүрдүүлэх нь
чухал байна. Эдгээрээс гадна
банкны салбарт итгэх иргэдийн
итгэлийг бэхжүүлэх нь бидний гол
зорилтын нэг. Тиймээс иргэдийн
санхүүгийн мэдлэг мэдээллийг
нэмэгдүүлэх, санхүүгийн боловс
ролыг сайжруулах ажлыг цаашид
тогтмол зохион байгуулахаар
төлөвлөж байна.

» Оюутолгой
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Хувь. “Оюутолгой” төслийн
хөрөнгө оруулагч Turquoise Hill
Resources компанийн хувьцааны
ханш дөрөв дэх өдрөө дараалан
өслөө. Энэ нь 2018 оны
гуравдугаар сараас хойш анх
удаа ийм олон өдөр дараалан
өссөн тохиолдол болж байна.

Валютын ханш
АНУ-ын доллар

2,671.57

Евро		

2,947.28

Японы иен

24.98

ОХУ-ын рубль

40.76

БНХАУ-ын юань

374.49

БНСУ-ын вон

2.24

Дэд бүтэц

В.Путин хийн хоолойг Монголоор дайруулах боломжийг
судлахыг даалгалаа
Т.Элиса
Шинжээч
ОХУ-ын Ерөнхийлөгч
Владимир Путин Gazprom-ийн
гүйцэтгэх захирал Алексей
Миллертэй уулзах үедээ Ямалаас
БНХАУ руу татах байгалийн
хийн хоолойг Монголын нутаг

дэвсгэрээр дайруулах асуудлыг
судалж үзэхийг даалгасан
байна. Энэ хүрээнд БНХАУын тал болон Gazprom-ийн
удирдлагатай өмнө нь ярилцаж
байсан Эрхүү, Красноярскийн
бүс нутгийн нөөц болон Ямалын
нөөцийг судалж үзэх нь зүйтэй
талаар мөн дурдсан байна.
“Энэ зам нь амаргүй боловч

боломжтой, БНХАУ-ын тал ч
дэмжих хандлагатай байна” гэж
Владимир Путин хэлснийг TASS
агентлаг мэдээллээ.
ОХУ 30 жилийн хугацаанд
БНХАУ-д нэг их наяд шоо метр
байгалийн хий нийлүүлэх 400
тэрбум ам.долларын гэрээг 2014
онд байгуулсан байна. Энэ ажлын
хүрээнд Сибирийн зүүн хэсгээр

байгуулсан “Сибирийн хүч”
хоолойгоор дамжуулан ирэх 12
дугаар сарын 1-нээс байгалийн
хий нийлүүлж эхэлнэ. “Энэхүү
үйл явдал нь байгалийн хийн
хамгийн том экспортлогч орон
хамгийн том импортлогч зах
зээлд нийлүүлэлтээ эхлэх түүхэн
үйл явдал” гэж Gazprom-ийн
тэргүүн онцолжээ.

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам нь “Монголын газар тариалан-60” нэвтэрхий толь бүтээх,
хэвлэх зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг дахин урьж байна.
Зөвлөхийн тендер шалгаруулалтыг зөвлөх шалгаруулах бага үнийн аргаар зохион байгуулна.

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам нь "Газар тариалан бие даасан салбар болсон нь Монгол
улсын хөгжилд оруулсан түүхэн ач холбогдол" түүхийн хураангуй боть ном бүтээх зөвлөхийн үйлчилгээ
үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг дахин урьж байна. Зөвлөхийн тендер шалгаруулалтыг
бага үнийн аргаар зохион байгуулна.

1. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь Атар газар эзэмшсэн түүхэн 60 жилийн техник, технологийн ололт амжилтыг
хөгжлийн үе шат бүрээр архивын тоо баримт, судалгаа, танин мэдэхүй, сурвалжлага дээр үндэслэсэн
номын эх бэлтгэх, хэвлүүлэх ажлыг гүйцэтгэх болно. Үүнд:

3. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь Атар газар эзэмшсэн 60 жилийн түүхэн ач холбогдлыг хөгжлийн үе
шат бүрээр архивын тоо баримт, судалгаа, сурвалжлага дээр үндэслэн өгүүлэл, сурвалжлага бичиж,
түүхчилсэн номын эх бэлтгэн хэвлүүлэх ажлыг гүйцэтгэх болно. Үүнд:
-	 “Атар – I-III аян”-ы хүрээнд Монгол улсад атар газар эзэмшиж газар тариаланг эрчимтэй хөгжүүлсэн
түүх, Төр засгаас хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний түүхэн ач холбогдлыг тодорхойлон бичих,
-	 Газар тариалангийн салбарын техник, технологийн хөгжил дэвшлийг фото зураг, архивын баримт
судалгаанд үндэслэн тодорхойлон харуулах,
-	 Газар тариалангийн салбарын алдаа, оноо, сургамж, ирээдүйн хөгжил, чиг хандалгыг тодорхойлон
бичих, Атрын аяныг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх үндэслэл шаардлага, онцлог

2. Мэдүүлгээ ирүүлж буй хуулийн этгээд нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил,
үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14-16 дугаар зүйлд заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагуудыг
хангаж буйг нотлох дараах баримт бичгийг ирүүлнэ. Үүнд:
-	 Байгууллагын ерөнхий танилцуулга;
-	 Аж ахуй нэгжийн гэрчилгээний хуулбар;
-	 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны чиглэлээр 3-аас доошгүй жил үйл ажиллагаа явуулсан ажлын талаарх
туршлага;
-	 Газар тариалангийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны чиглэлээр ажилладаг мэргэжлийн боловсон хүчний
чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл;
Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2019 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 10:30 цагаас өмнө ажлын
цагаар авч болно. Мэдүүлгийг 2019 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 10:30 цагаас өмнө доорх
хаягаар ирүүлнэ үү.

МОНГОЛ УЛС, УЛААНБААТАР ХОТ,
ЭНХТАЙВАНЫ ӨРГӨН ЧӨЛӨӨ 16А,
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 9 ДҮГЭЭР БАЙР, А КОРПУС, ХХААХҮЯ-НЫ 503 ТООТ ӨРӨӨ.
УТАС: 263408

4. Мэдүүлгээ ирүүлж буй хуулийн этгээд нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил,
үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14-16 дугаар зүйлд заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагуудыг
хангаж буйг нотлох дараах баримт бичгийг ирүүлнэ. Үүнд:
-	 Байгууллагын ерөнхий танилцуулга;
-	 Аж ахуй нэгжийн гэрчилгээний хуулбар;
-	 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны чиглэлээр 3-аас доошгүй жил үйл ажиллагаа явуулсан ажлын талаарх
туршлага;
-	 Газар тариалангийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны чиглэлээр ажилладаг мэргэжлийн боловсон хүчний
чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл;
Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2019 оны 09 дүгээр сарын 13-ны 11:00 цагаас өмнө ажлын цагаар
авч болно. Тендерийг 2019 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 11 цаг 00 минутын дотор доорх
хаягаар ирүүлнэ үү.
МОНГОЛ УЛС, УЛААНБААТАР ХОТ, ЭНХТАЙВАНЫ ӨРГӨН ЧӨЛӨӨ 16А,
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 9 ДҮГЭЭР БАЙР, А КОРПУС, ХХААХҮЯ-НЫ 503 ТООТ ӨРӨӨ. УТАС: 263408
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Эдийн засаг
Томилолт

Монгол Улсын БНХАУ-тай хийсэн гадаад худалдаа
Нийт тэнцэл

3.0

Экспорт

4.1

тэрбум
ам.доллар

Монгол Улсын
экспорт, импортод эзлэх
БНХАУ-ын хувь

Импорт

ТЭрБУМ
ам.доллар

1.1

тэрбум
ам.доллар

90.6%

32.4%

Хятадын үйлдвэрлэлийн өсөлт
Монгол руу ойртож байна
Урд хөрш зах зээл
тэлэх дэд бүтцийн
хэлхээ холбооноос
ашиг хүртэхээр
бэлтгэж эхэлжээ
1

2020 он гэхэд БНХАУ үндэсний
төмөр замын сүлжээгээ 150 мянган
километрт хүргэж, 200 мянгаас
дээш хүн амтай бүх хотоо галт
тэргээр холбохоор төлөвлөжээ.
Үүнд урд хөрш 732 тэрбум юанийн
(112 тэрбум ам.доллар) хөрөнгө
оруулалт хийхээр төлөвлөж байна.
Энэ хүрээнд ӨМӨЗО-ыг БНХАУын худалдаа, хөрөнгө оруулалтын
өрнийг чиглэх үүд болгохоор
зурагласан. Тиймээс тус өөртөө
засах орны хотууд ар араасаа өндөр
хурдны авто болон төмөр замтай
холбогдсоор байна.
Зам дагасан зах зээлийн тэлэлт,
өрсөлдөх чадварын ахиц ӨМӨЗОны бизнес эрхлэгчдэд хэдийн
хүлээлт үүсгэж, тэд өндөр өсөлтөд
бэлтгээд эхэлжээ. Тухайлбал,
ӨМӨЗО-ы Улаанцав хотын Гэр
ахуйн хэрэгслийн бүтээгдэхүүний
хүрээлэн сүүлийн жилүүдэд үйл
ажиллагаагаа өргөжүүлж, 2020 он
гэхэд 10 мянган ажилтантай том

хэмжээний компани болохоор
зорьж байна. 17 жижиг аж ахуйн
нэгжээс бүрдсэн энэ компани
зам дагасан хөгжлийн үр дүнд
зах зээлээ тэлж, Монгол, ОХУ,
Зүүн Европыг чиглэх экспортоо
нэмэгдүүлнэ хэмээн төлөвлөж
байна.
Тэгвэл Евразийн хооронд бараа
бүтээгдэхүүн зөөдөг БНХАУ,
Европын олон улсын галт
тэрэгний ачаа тээврийн компани
мөн л удирдагчийнхаа бодлоготой
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө
уяж, 2017 оноос хүчин чадлаа
нэмэгдүүлсээр ирсэн. Ирэх он
гэхэд төлөвлөгөөт хүчин чадалдаа
хүрснээр өрнө, дорныг холбосон
бараа эргэлтийн багагүй хэсгийг
нугалахаар зэхэж байгаа аж.
Ийнхүү урд хөршийн бизнес
эрхлэгчид зах зээл тэлэх дэд
бүтцийн хэлхээ холбооноос ашиг
хүртэхээр бэлтгэж эхэлсэн нь энэ.
Урд хөршийн үйлдвэрлэл, бүтээн
байгуулалтын өсөлт баруун
хойд бүсийг чиглэж, Монгол Улс
руу ойртсоноор манай улстай
хийх худалдаа, эдийн засгийн
харилцаа улам тэлэх төлөвтэй.
Энэ бүс нутагт бүтээн байгуулалт
эрчимжсэнээр манай голлох
түүхий эдийн эрэлт өсөх, экспорт
нэмэгдэх зэрэг боломжийг Монгол
Улсад олгох нь.
Гэтэл үүнд нь Монгол Улс

бэлэн үү. Эдүгээ бид урд хөрштэй
холбодог зам дэд бүтцээ сайжруулж
чадсан бил үү. Монгол Улсын дэд
бүтэц, ложистикийн шинэчлэл
дөнгөж одоо л эхэлж байна.
Замын-Үүд болон Гашуунсухайт
боомтын шинэчлэл энэ оноос л
эхэлсэн. Үүнээс гадна олон жил
яриа хэлэлцээнээс хэтрээгүй гол
төмөр замуудын шинэчлэл өнөө
хэр шийдэл хийгээд хөрөнгө
оруулалтаа хүлээсээр. Гэтэл урд
хөршийн дэд бүтцийн төслүүд
эхнээсээ ашиглалтад орж,
үйлдвэрлэлийн өсөлт нь хаяанд
ирлээ. Хэдхэн жилийн өмнө уриа
лоозон төдий сонсогдож байсан
Евразийг хэрсэн хэлхээ холбоо
байгуулах Ши Жиньпиний
санаачилга эдүгээ бодит болж,
бүс нутаг даяар зам дэд бүтцийн
хэлхээ холбоо уртассаар Монгол
Улсад тулж ирлээ. Гэтэл “Бүс ба
зам” дагасан хөгжил, өөрчлөлтөөс
Монгол Улс хоцорч магадгүй
байна.
Уг нь урд хөрш хэзээ хэзээнээсээ
илүү эдийн засгийн цонхоо
нээж, эдийн засгийн коридорыг
урагшлуулах эрмэлзлээ өнгөрсөн
долоо хоногт болсон “Монгол,
Хятадын гурав дахь экспо”-гийн
үеэр илэрхийлснийг хоёр улсын
албаныхан хэлж байсан юм.
“Хятад, Монголын худалдааны
цар хүрээг тасралтгүй тэлж,

хоёр улсын чөлөөт худалдааны
бүсийн тухай хамтарсан судалгааг
идэвхтэй ахиулан, хоёр талт
худалдааны нөөц боломжийг
улам нээнэ” хэмээн БНХАУ-ын
Худалдааны дэд сайд Ван Биннань
мэдэгдсэн.

•

Урд хөршийн үйлдвэрлэл,
бүтээн байгуулалтын өсөлт
баруун хойд бүсийг чиглэж,
Монгол Улс руу ойртсоноор
манай улстай хийх худалдаа,
эдийн засгийн харилцаа
улам тэлэх төлөвтэй.

•

Өвдөг боомтын Хятад,
Монголын хил дамнасан
гүүрийг нэн тэргүүнд
барина.

•

Эрээн, Замын-Үүдийг
эдийн засгийн хамтын
ажиллагааны бүс, Ганц
модыг хоёр улсын
үйлдвэржилтийн парк
болгох зураглалыг хоёр тал
боловсруулаад байна.

Тиймээс эхний ээлжинд гурван
улсыг холбодог зангилаа цэгүүдээ
засахаар зэхэж байна. Тодруулбал,
Өвдөг боомтын Хятад, Монголын
хил дамнасан гүүрийг нэн
тэргүүнд барих бол Эрээн, ЗамынҮүдийг эдийн засгийн хамтын
ажиллагааны бүс, Ганц модыг
хоёр улсын үйлдвэржилтийн
парк болгох зураглалыг хоёр тал
боловсруулаад байна. Мөн Эрээн,
Улаанбаатар чиглэл болон Ар
хашаат боомтоос Чойбалсан хот
хүрэх хил дамнасан автозамыг
яаравчлахаар төлөвлөжээ. Ингэж
Замын-Үүд, Манжуур, Эрээн- хот
Гашуунсухайт, Улаанцав, Цэгээ
зэрэг дэд бүтцийн зангилааг
хөгжүүлснээр гурван эдийн
засгийн коридорыг бий болгох
зураглал боловсруулаад байна.
Ийнхүү хатуу дэд бүтцийг
хөгжүүлэхээс гадна зөөлөн хэлхээ
холбоог бэхжүүлж, Улаанцав
хотын дата мэдээллийн бааз
сууриар дамжуулан худалдааны
бүртгэл мэдээллийг сайжруулах
төлөвлөгөө боловсруулжээ.
Дашрамд дурдахад Улаанцав нь
Хятадын баруун хойд бүс нутгийн
дата мэдээллийн гол бааз болоод
буй бөгөөд технологиор түүчээлэгч
Apple энэ хотод 100 хувь сэргээгдэх
эрчим хүчээр тэжээгдэх дата төв
байгуулах зөвшөөрлөө энэ онд
авсан бол урд хөршийн инновацын

С.Батсайхан / ЗГМ©

тэргүүлэх компани болох Huawei
салбараа байгуулаад буй. Мөн нэг
цонхны үйлчилгээг хоёр улсын
боомтуудад нэвтрүүлж, худалдааг
хөнгөвчилснөөр хоёр улсын
худалдаа 10 тэрбум ам.долларт
хүргэхэд түлхэц үзүүлэх аж.
Ийнхүү Хятад улс худалдааг
тэлж, “Бүс ба зам”-аар бүс нутгийг
хэлхэх ажилдаа ханцуй шамласаар
байна. Тэгвэл энэ аварга
санаачилгын зургаан коридорын
нэгд нь багтаж буй Монгол Улс
“Бүс ба зам”-ын ахицтай хөл
нийлүүлэн алхаж байгаа бил үү.
Ялангуяа, энэ санаачилгын эх
газрын хэлхээ холбооны амин
судас нь Монгол Улсаар дайрч
байгаа. Евразийг холбосон энэ
интеграцид бид нэгдэж чадвал
дэлхийн худалдаа эргэлтийн 70
хувийг хамардаг мөнгөний их
урсгалд нэгдэнэ. Улмаар үүнийг
дагасан худалдааны өсөлт,
дамжин өнгөрөх тээврийн ахиц
гээд дурдаад байвал дуусахгүй
олон боломжийг Хятадын аж
үйлдвэрийн өөрчлөлт болон
“Бүс ба зам” санаачилга
Монголын алган дээр тавих юм.
Гэвч өрнө, дорныг холбосон эх
газрын хамгийн дөт замын нэг
дээр оршдог Монголын талын
төслүүд яриа хэлэлцээ, замын
зураглалаас ахиагүй хэвээр байгаа
нь харамсалтай.

Урьдчилсан тооцоогоор 2.5-3 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийжээ
Г.Илч
ЗГМ

Үзэсгэлэн
худалдаанд
оролцсон нэг
аж ахуйн нэгж
багаар бодоход
дөрвөн сая
төгрөгийн
борлуулалт
хийжээ.

“Монгол-Хятадын гурав дахь
экспо”-гийн үеэр дотоодын
аж ахуйн нэгжүүд урьдчилсан
тооцоогоор 2.5-3 тэрбум
төгрөгийн борлуулалт хийсэн
гэж МҮХАҮТ мэдээлж байна.
Тус үзэсгэлэн худалдаанд
дотоодын 450 аж ахуйн нэгж
оролцсоноос нэг компани багаар
бодоход дөрвөн сая төгрөг болон
түүнээс дээш үнийн дүн бүхий
борлуулалт хийжээ. Хятадын
худалдан авагчид Монголд
үйлдвэрлэсэн арьсан цүнх,
ноос ноолууран бүтээгдэхүүн,
хивс, дээл, алт, мөнгөн эдлэлийг
түлхүү сонирхож байв. Мөн

С.Батсайхан / ЗГМ©

Dow Jones

S&P 500

1.08%

0.69

FTSE 100

0.37%

Nikkei 225

0.12%

Topix

0.26%

2015, 2017 онтой харьцуулахад
манай үйлдвэрлэгчдийн өрсөлдөх
чадвар дээшилж, Хятадын
хэрэглэгчдийн зан төлөвт
тохирсон бүтээгдэхүүнийг
санал болгох нь нэмэгдсэн
болохыг үзэсгэлэн худалдаанд
оролцогчид онцолж байлаа.
Хятад хэрэглэгчид 100 хувийн
байгалийн гаралтай, өдөр
тутам өмсөх болох хэрэглэхэд
зориулагдсан загвар бүхий
хувцас, эдлэлийг түлхүү сонирх
дог онцлогтой аж.
Энэ үзэсгэлэнд гурав дахь
удаагаа оролцож буй “Дархан
минж” компанийн борлуулалт
сайн байсан бөгөөд хөнгөн,
нимгэн нэхий болон салхин
эдлэлийг худалдан авагчид
сонирхож байжээ. Тэгвэл Хэнтий

аймгийн ноос ноолууран бүтээг
дэхүүн үйлдвэрлэгч үзэсгэлэн ху
далдааны үеэр 4-5 сая төгрөгийн
борлуулалт хийснээ хэлсэн юм.
Экспод амжилттай оролцсон
төслүүдийг сонгон шалгаруулж
Хятадын онлайн худалдаанд
аравдугаар сарын 20-ны дотор
оруулж, цахим үзэсгэлэнгийн
нээлтийг хийхээ МҮХАҮТ-ын
гүйцэтгэх захирал Т.Дүүрэн
өгүүлсэн. Хоёр жил тутам
болдог уг арга хэмжээ 2015,
2017 онд болох үеэр дотоодын
үйлдвэрлэгчид 2.5 тэрбум
төгрөгийн борлуулалт хийж
байжээ. Харин энэ удаад өмнөх
хоёр үзэсгэлэнгийн борлуулалтыг
нийлүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний
орлого олсон гэх урьдчилсан
тооцоо гаргаад байна.

Shanghai
Composite

Hang Seng

Kospi

0.53%

3.90%

1.16%

